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Abstract 
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Abstract 

Purpose: To increase the knowledge about valuable housing qualities for residents in 

a housing estate. 

 

Method: An ethnographical approach was used as a method in the study along with 

document analysis, qualitative content analysis, interviews with residents and an 

interior designer along with observations. 

 

Findings: The aim of the study has been to analyse open plan solutions in a housing 

estate based on opinions and perspectives from residents and an interior designer. The 

open plan solution works as one big social area where qualities such as space and 

brightness are highly appreciated by both residents and the interior designer. The 

kitchen has through its design become a trend and a status marker. 

 

Implications: The analysed plan solutions are flexible because the residents have the 

opportunity to decide what function the room should have. The kitchen and living room 

can be furnished in different ways and through those fulfil different types of functions 

according to the residents’ preferences. Apartments that have open plan solutions need 

to be socially sustainable which can be achieved if the kitchen and living room can be 

divided into separate rooms. The big apartments in this study are socially sustainable 

but the smaller apartments are not because of the lack of flexibility.  

 

Limitations: This study cannot be applied on other residents in order to come to the 

same conclusion. The study focuses on the residents opinions about their home and 

therefore there is no generally valid answer. The reason for choosing housing estates 

for this study was to be able to reach residents with different backgrounds and ages. 

 

Keywords: Open plan solutions, housing qualities, flexibility, sustainability, 

Slottskajen in Jönköping 

. 
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Sammanfattning 

Syfte: Öka kunskapen om vilka bostadskvalitéer som tillför värde för brukarna i ett 

flerbostadshus. 

Metod: Etnografisk ansats, dokumentanalys, kvalitativ innehållsanalys, intervjuer med 

brukare och inredningsarkitekt samt observationer är metoderna som har använts i 

studien. 

Resultat: Målet med studien har varit att analysera öppna planlösningars utformning i 

ett flerbostadshus, baserat på perspektiv och åsikter från både arkitekt och brukare. 

Värdeskapande kvalitéer som brukarna ser med öppen planlösning är öppenhet och ljus. 

Den öppna planlösningen är en stor social yta vilket både brukare och arkitekt tycker är 

en viktig kvalité. Idag har köket utvecklats till en trend och statusmarkör vilket 

återspeglas i dess design och utformning.  

 

Konsekvenser: De studerade planlösningarna är flexibla eftersom brukarna själva kan 

bestämma funktion för rummen. Kök och vardagsrum möbleras och får olika funktioner 

beroende på brukarnas preferenser och åsikter. Vidare ska lägenheter med öppen 

planlösning vara socialt hållbara genom att kök och vardagsrum ska kunna skiljas av. I 

studien är de stora lägenheterna socialt hållbara medan de mindre saknar möjlighet för 

avskiljning och flexibilitet. 

Begränsningar: Studien går inte applicera på andra brukare för att få fram samma 

resultat. Studien lyfter brukarnas åsikter om sin bostad och det finns inte ett generellt 

giltigt svar i deras värderingar. Flerbostadshus med hyresrätter valdes för att i större 

mån nå brukare i olika åldrar och med olika bakgrund. 

Nyckelord: Öppen planlösning, bostadskvalité, flexibilitet, hållbarhet, Slottskajen i 

Jönköping 
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1 Inledning 
I rapporten genomförs en studie av öppna planlösningar i flerbostadshuset Slottskajen 

som är beläget på västra kajen i Jönköping. Studien utreder brukares upplevelser och 

åsikter gällande kök och vardagsrum samt en inredningsarkitekts åsikt om hur trender 

påverkar utformningen. Arkitektkontoret Tengbom och bostadsbolaget Vätterhem har 

bidragit med underlag till studien. 

1.1 Bakgrund 
Under slutet av 1800-talet var köket familjers samlingspunkt där man ägnade sig åt 

social samvaro, tillagade och åt måltider (Nylander, 2013). Köket funktionsuppdelades 

under 1930-talet vilket ledde till att maten tillagades i ett rum och förtärdes i ett annat. 

Matsalsbordet var familjens samlingspunkt medan övriga aktiviteter flyttades till 

vardagsrummet. Mot 1940-talets mitt började matplatsen bli en del av vardagsrummet. 

Vidare under 1960-talet ansågs vardagsrum och kök vara offentliga rum där gäster 

kunde vistas. Matsalen som tidigare var separat flyttades in i köket. När 

postmodernismen sedan kom till Sverige på 1980-talet skulle familjens samvaro 

främjas vilket åstadkoms genom en samverkan mellan kök och vardagsrum (Nylander, 

2013). Utvecklingen av de sociala rummen har således gått från att vara privat till 

öppen. Både kök och vardagsrum anses idag vara en samlingsplats för social samvaro. 

Förändringen innebär att de bostadskvalitéer som tidigare var viktiga värderas på ett 

annat sätt idag. Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen om vilka 

bostadskvalitéer som tillför värde för brukarna i ett flerbostadshus. 

1.2 Problembeskrivning 
Öppen planlösning fick sin genomslagskraft på 1980-talet då kök och vardagsrum 

skulle samverka med varandra (Nylander, 2013). Willén (2012) konstaterar i sin studie 

att det har gjorts relativt lite forskning inom detta ämnesområde eftersom fenomenet 

öppen planlösning fortfarande är nytt. Det är därför relevant att genomföra en studie av 

den öppna planlösningens kvalitéer samt de trender som finns i dessa offentliga rum. 

 

Willén (2012) har gjort en studie av bostadsrätter med öppen planlösning i den 

nybyggda stadsdelen Hammarby sjöstad i Stockholm. Avhandlingen innehåller 

intervjuer från brukare, byggherrar och arkitekter. Studien innehåller berättelser från 

brukare som är i blandade åldrar och har olika familjesammansättningar. Intervjuerna 

med brukarna lyfter fram vilka bostadskvalitéer och funktioner som värderas högst. 

(Willén, 2012) 

 

Rechavi (2009) har gjort en studie av brukares användning och upplevelser av 

vardagsrummet. Intervjuerna utfördes i två etapper som bestod av en fysisk och längre 

intervju, samt en kortare telefonintervju. Metodiken används med fördel i den här 

rapporten för att få ett trovärdigt resultat. Ytterligare en brukarstudie har gjorts av 

Saruwonoa, Zulkiflinb och Mohammada (2012) som undersöker hur brukares 

personlighet återspeglar möbleringen av vardagsrum. 

2011 utkom Nylanders och Forsheds bok om bostadens omätbara värden som är skriven 

i samarbete med HSB. Boken beskriver vikten av en helhet och de faktorer som skapar 

bra bostäder där människor trivs, kartläggs istället för kortlivade stilar och trender. 

(Nylander & Forshed, 2011). Nylander (2013) har skrivit en bok om planlösningens 

utveckling, vilket kommer användas som bakgrundsfakta till rapportens studie. 
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet beskriver studiens slutresultat och uppnås genom att besvara relevanta 

frågeställningar. 

1.3.1 Mål 
Målet är att analysera öppna planlösningars utformning och efterfrågade 

bostadskvalitéer i ett flerbostadshus, baserat på perspektiv och åsikter från arkitekt och 

brukare. 

1.3.2 Frågeställning 1 
Vilka kvalitéer och funktionella egenskaper är viktiga i kök och vardagsrum, enligt 

arkitekten respektive brukarna? 

1.3.3 Frågeställning 2 
Hur påverkas den öppna utformningen av kök och vardagsrum av nutidens trender och 

brukarnas efterfrågade kvalitéer? 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten avgränsas till att studera öppna planlösningar i flerbostadshus byggda på 

2000-talet där upplåtelseformen är hyresrätt. Det som avses med öppen planlösning är 

avsaknaden av väggar mellan kök och vardagsrum. Då merparten av information och 

planlösningar inhämtas från bostadsbolaget Vätterhem, är rapporten avgränsad till att 

studera Slottskajen som ligger vid Munksjöns västra kaj i Jönköping. 

1.5 Disposition 
I Metod och genomförande ges en beskrivning av studiens undersökningsstrategi som 

är en etnografisk ansats. De valda metoderna är intervju, observation, dokumentanalys 

och kvalitativ innehållsanalys. Detta följs av en förklaring av arbetsgången som ligger 

till grund för att besvara frågeställningarna. Vidare redovisas begreppen validitet och 

reliabilitet för att bedöma kvalitén och trovärdigheten av studien. I Teoretiskt ramverk 

presenteras vetenskapliga referenser som handlar om köket och vardagsrummets 

historiska utveckling samt relevanta intervjutekniker. Referenserna ligger till grund för 

rapportens problembeskrivning och tillämpas för att besvara frågeställningarna. Där 

görs även en värdering och koppling mellan de olika referenserna. Detta följs av Empiri 

som redovisar det insamlade resultatet från intervjuer med en inredningsarkitekt och tio 

brukare. I Analys och resultat besvaras frågeställningarna utifrån det teoretiska 

ramverket och intervjuerna. Rapporten avslutas med Diskussion och slutsats där 

resultatet diskuteras och förslag till vidare forskning ges.
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2 Metod och genomförande 
Studien handlar om att kartlägga värdeskapande bostadskvalitéer utifrån brukares 

åsikter samt att utreda hur en öppen planlösning påverkas av efterfrågade kvalitéer och 

trender. Den valda forskningsmetoden utgår således från en etnografisk ansats. Vidare 

beskrivs den etnografiska ansatsen, arbetsgången samt undersökningsmetoderna. En 

behandling av validitet, trovärdighet och generalisering presenteras längre ner. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Studien bygger på en kvalitativ etnografisk ansats. En kvalitativ metod innebär att 

forskaren studerar en företeelse i sin verkliga, naturliga miljö (Markkanen, 2014). 

Analysen präglas därmed av tolkningar av intervjuer med brukare och arkitekt samt 

observationer av inredning och rumskopplingar i de olika lägenheterna. Kvalitativ data 

har hämtats genom dokumentanalys av relevant litteratur och artiklar, samt underlag i 

form av program och planlösningar över byggnaden. Vidare har data hämtats från 

intervjuer med brukare och arkitekt. Intervjuerna och observationerna analyseras 

utifrån tolkningar och därmed samspelar datainsamlingen och analysen. 

2.1.1 Etnografi 
Etnografi är en vetenskaplig metod där forskaren studerar ett fenomen genom att delta 

i människors liv för att få ökad förståelse om deras miljö. Metoden är lämplig då målet 

är att studera en specifik aspekt av en människas liv. (Markkanen, 2014) 

 

Vid datainsamling och analys har etnografi bestämda procedurer vilket hjälper 

forskaren att koppla samman olika typer av data på ett följdriktigt sätt. Information 

hämtas från olika källor, i huvudsak från observation eller intervju men också genom 

relevanta dokument och ibland statistisk data. Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt 

att låta intervjuer röra sig i olika riktningar så det är den intervjuades upplevelser och 

synsätt som värderas. (Markkanen, 2014) 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
Nedan beskrivs de metodval för datainsamling som gjorts för varje frågeställning. 

2.2.1 Frågeställning 1 
Vilka kvalitéer och funktionella egenskaper är viktiga i kök och vardagsrum, enligt 

arkitekten respektive brukarna? 

 

Frågeställningen besvaras genom en semistrukturerad intervju med inredningsarkitekt 

Carl Sterner och boende på Slottskajen. Vidare genomförs dokumentanalys av artiklar 

och litteratur samt kvalitativ innehållsanalys av intervjuerna. Därefter görs en koppling 

mellan litteratur och de kvalitativa metoderna för att besvara frågeställningen. 

2.2.2 Frågeställning 2 
Hur påverkas den öppna utformningen av kök och vardagsrum av nutidens trender och 

brukarnas efterfrågade kvalitéer? 

 

Frågeställningen besvaras genom en semistrukturerad intervju med 

inredningsarkitekten Carl Sterner och dokumentanalys om trender och stilar. 
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2.3 Valda metoder för datainsamling 
Här presenteras de olika metoderna som använts för studiens datainsamling. 

2.3.1 Etnografisk datainsamling 

I den etnografiska metodiken är datainsamlingen oftast ostrukturerad i det avseendet att 

ramarna för kategorisering inte bestäms på förhand utan under studiens gång.  

Forskaren ska sammankoppla och utföra logiska indelningar av materialet. Processen 

innebär en konstant interaktion mellan problemformulering, datainsamling och 

dataanalys (Markkanen, 2014). Under studiens gång arbetade författarna löpande med 

alla tre delar. Detta för att få en djupare förståelse men också för att kunna gå tillbaka 

till anteckningar och viktiga begrepp och händelser som skedde i 

datainsamlingsetappen. Markkanen (2014) betonar vikten av att skriva ner memon och 

analytiska idéer som uppkommer under eller efter en intervju utöver fältanteckningar.  

 

Enligt Markkanen (2014) utgörs etnografi av tre karaktäristiska drag vid datainsamling. 

Den första handlar om en interaktion mellan datainsamling, formulering av 

problem/hypotes och dataanalys. Det andra är att forskaren, alltså observatören utgör 

det största mätinstrumentet då det handlar om att etablera en relation. Den sista delen 

är att analysera insamlad data. Det tredje draget är att etnografi handlar om att 

datainsamling bör ske på olika sätt, så kallad triangulering. Triangulering innebär att 

data från tekniker som hör till samma fenomen används. Observationer är en av de 

viktigaste metoderna för datainsamling men användning av andra tekniker utöver 

observationer stärker studiens validitet och trovärdighet. En annan viktig del att ha i 

åtanke i den etnografiska metodansatsen är att forskarens identitet, värderingar och 

föreställningar påverkar studiens slutresultat. Det är viktigt att forskaren reflekterar 

över de faktorer som är bundna till de personliga erfarenheterna som kan påverka 

tolkningen av de olika svaren från de intervjuade. (Markkanen, 2014) 

2.3.2 Intervjuer 
De kvalitativa intervjuerna fokuserar på den ståndpunkt och det intresse som den 

intervjuade har till skillnad från en kvantitativ intervju, där det är forskarens intressen 

som står i fokus (Markkanen, 2014). 

 

En intervju kan vara strukturerad eller ostrukturerad. När en strukturerad intervju 

genomförs så används ett frågeformulär. Ostrukturerade intervjuer görs utifrån ett 

bestämt frågeområde med öppna frågor. En typ av ostrukturerad intervju är en 

preliminär intervju. Den syftar till att undersöka vilka områden som människor gärna 

pratar om. Vid en helt ostrukturerad intervju finns risken att alla ämnesområden inte tas 

upp under intervjun (Bell, 2006). Intervjuerna i studien har varit av semistrukturerad 

karaktär med på förhand valda frågor. Intervjuerna har ibland hamnat på sidospår och 

då har intervjun styrts för att återgå till ämnet. Intervjuerna gjordes i slutet av 

datainsamlingen för att kunna få ut mer information från intervjuerna samt 

observationer och därmed utforma fler specifika frågeställningar (Markkanen, 2014). 
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Fördelen med intervju som metod är flexibiliteten och möjligheten att ställa följdfrågor, 

vilket inte är möjligt i en enkätundersökning. Nackdelen med intervjuer är att de tar 

lång tid och att svaren kan vara svåra att analysera. Vid arbetet med intervjufrågor är 

det viktigt att formulera frågor som inte är ledande och som inte innehåller värderingar. 

Vidare ska frågorna inte vara av en sådan karaktär att svaren kan vara ja- eller nej, 

innehålla laddade ord eller vara för komplicerade (Bell, 2006). Frågorna inför 

intervjuerna har utformats utefter dessa riktlinjer, studiens frågeställningar och mål 

samt bearbetats flera gånger för att få fram så mycket som möjligt under intervjuerna. 

2.3.3 Observationer 

Det är essentiellt att utföra en analys av observationer så tidigt som möjligt då 

upplevelserna är färska. Kodningarna i det här skedet kan endast ske i grova drag. Med 

grova drag menas att identifiera vägledande begrepp som hör till studiens kontext 

(Markkanen, 2014). Koderna i sin tur leder till kategorisering. I studien har varje 

intervju sammanställts utifrån kategorierna; fördelar, nackdelar, köksstandard, 

möblerbarhet, insyn, ljudnivå, vardagsrummets funktion och kökets funktion. 

2.3.4 Dokumentanalys 

Med denna metod studeras dokument genom ett källorienterat- eller problemorienterat 

angreppssätt. Vid en källorienterad inriktning bestämmer källorna projektets art och de 

frågeställningar som styr forskningen. Vid en problemorienterad inriktning formuleras 

frågeställningar utefter information som redan framförts på ämnesområdet, så kallade 

sekundärkällor (Bell, 2006). Det angreppssätt som använts i studien är av 

problemorienterad art. Litteratur och artiklar som är relevanta för problemet har 

studerats och utefter det har frågeställningar formulerats. 

2.3.5 Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys innebär en systematisk genomgång av dokument där syftet 

är att hitta det innehåll som är relevant för studiens problemställning. Det kan till 

exempel handla om att få inblick i vilka ståndpunkter som är centrala i texten eller 

intervjun. Det kan kopplas med den etnografiska metodiken där ramen för 

kategorisering bestäms under studiens gång. Kvalitativ analys kan göras på alla slags 

dokument, vilket inkluderar text, tal, ljud och bilder. Datainsamlingen pågår parallellt 

med dataanalysen. Forskaren får då en djupare förståelse för problemställningen allt 

eftersom fler texter analyseras och studeras. (Grønmo, 2004) 

2.4 Arbetsgång 
För att besvara studiens frågeställningar och uppnå målet redogörs här vilken utrustning 

som använts samt hur data samlats in, bearbetats och analyserats. Dessutom utvecklas 

hur intervjuer, observationer och analys av planlösningar utförts. 

2.4.1 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med boenden på Slottskajen i Jönköping. Slottskajen har 

valts eftersom samtliga lägenheter har öppen planlösning med varierande 

lägenhetsstorlek. Varje intervju varade cirka 45 minuter och genomfördes i fyra 

omgångar. Det gjordes för att få tillräckligt med tid till att bearbeta information och 

analysera svar. Inför intervjuerna bearbetades teori och frågor som var relevanta för 

studien. Vid intervjuer med brukarna medtogs Vätterhems broschyr för Slottskajen som 

innehåller planlösningar, grundläggande information, storlek, hyra, antal rum samt 
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förslag på möblering. För att ge den intervjuade en bättre förståelse för arbetet och olika 

begrepp gjordes inledningsvis en beskrivning av vad arbetet handlar om och vad som 

definierar en öppen planlösning. 

 

Båda författarna var närvarande vid samtliga intervjutillfällen och intervjuerna hade en 

semistrukturerad karaktär som var flexibel. Det hjälpte författarna att fånga och tolka 

olika situationer när de intervjuade uttryckte sina åsikter. För att underlätta 

intervjuprocessen utformades en intervjuguide med listade frågor som vägledning för 

den ena författaren. Ordningen på frågorna varierade för att skapa ett samtal och därmed 

inte påverka den intervjuade för mycket. En av författarna transkriberade och 

antecknade svaren med hjälp av anteckningsblock och agerade som en deltagande 

observatör av lägenhetens funktion samt möblering av lägenheterna. Målet var att skapa 

ett samtal där de intervjuade gavs möjlighet att själva utveckla och uttrycka fria åsikter, 

tankar och komma med egna förbättringsförslag. 

 

Sammanställning och analys skedde löpande i takt med att fler intervjuer genomfördes. 

För att förenkla sammanställningsprocessen reducerades långa uttalanden till enklare 

koder genom att notera om åsikter förekom eller inte. Informationen sammanställdes i 

tabellform för att i ett senare analysskede kunna få en snabb överblick över insamlad 

data. Koderna bearbetades därefter och delades in i kategorier. Liknande kategorier 

samt kategorier med få koder slogs samman. Studien ledde till följande kategorier; 

fördelar, nackdelar, flexibilitet, köksstandard, möblerbarhet, insyn, ljudnivå, 

vardagsrummets funktion och kökets funktion. 

 

Intervjun med inredningsarkitekten Carl Sterner var informell och gjordes i en naturlig 

miljö, över en lunch. Den utfördes sist i datainsamlingsprocessen för att författarna 

skulle få en bättre insikt i brukarnas åsikter samt efterfrågade funktioner och kvalitéer. 

Det ledde i sin tur till fler djupgående och specifika frågeställningar. Alla frågor 

mailades i god tid innan intervjutillfället till Sterner för att ge en övergripande bild av 

vad intervjun skulle handla om. 

2.4.2 Observationer 

Intervjuer med brukare utfördes i deras hem på Slottskajen och författarna träffade dem 

endast en gång vardera. Det gjordes inga separata, längre observationer i lägenheterna 

då fokus för studien ligger i brukarnas åsikter om hur bostaden fungerar och används 

samt vilka de efterfrågade kvalitéerna är och därmed inte hur deras vardag ser ut. 

Observation gjordes under tiden som en av författarna samtalade med den boende. Den 

andra kunde då föra anteckningar över möbleringen, rumssambanden och hur den 

öppna planlösningen utnyttjades. 

2.5 Trovärdighet 
Validitet handlar om ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses mäta. Det finns 

två typer av validitet, en inre och en yttre validitet. Den inre validiteten ska ha ett 

sanningsvärde och stämma överens med verkligheten. Den yttre validiteten syftar till 

den utsträckning som resultatet kan tillämpas i andra situationer. En annan viktig del är 

reliabilitet som innebär att mätningen ska ge tillförlitliga resultat. En annan forskare ska 

komma fram till samma slutsats. I en kvalitativ studie är det näst intill omöjligt då 

åsikter och uttalande kan tolkas på olika sätt. (Markkanen, 2014) 
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2.5.1 Validitet 

Validitet är en central del som handlar om att de presenterade resultaten i studien är 

trovärdiga. Ur en etnografisk synpunkt ska resultatet vara en reflektion av den 

empiriska verkligheten. Den valda undersökningsstrategin etnografi, handlar om 

tolkningar och för att det ska få en högre trovärdighet bör triangulering användas. Det 

innebär att forskaren använder olika typer av data som hör till samma ämne 

(Markkanen, 2014). I den här studien har kvalitativ datainsamling gjorts. Det gör att 

validiteten minskar. Men med hänsyn till studiens inriktning så är det svårt att utföra en 

kvantitativ datainsamling när åsikter och efterfrågan diskuteras. 

 

Intervjufrågorna har utformats på ett sådant sätt att de besvarar studiens frågeställningar 

vilket ger god validitet. Däremot gjordes ingen inspelning av intervjuerna då ett flertal 

var obekväma med det. Vi kan därmed inte gå tillbaka och se vad den intervjuade 

svarade vid ett specifikt tillfälle. Inga namn på brukarna anges då det inte är relevant 

för studien men också för att Vätterhem eller någon annan läsare inte ska kunna gå 

tillbaka och peka ut vilken brukare som uttryckt specifika svar. 

 

Intervjun som gjordes med inredningsarkitekten, Carl Sterner transkriberades och 

skickades via mail tillbaka till honom för att bekräfta att författarnas tolkningar stämmer 

överens med de svar som Sterner angett. 

2.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att en annan forskare ska kunna utföra samma studie under 

liknande omständigheter och komma fram till samma slutsatser. Vid observationer ska 

två observatörer se och höra samma sak och utifrån det, komma fram till samma svar. 

Ett sådant utfall är nästan omöjligt då varje människa har en selektiv perception. 

Reliabiliteten för studien är stark om samma brukare intervjuas igen och svaren 

stämmer överens med studien. (Markkanen, 2014) 

 

Båda författarna var närvarande vid alla intervjuer och en diskussion fördes direkt efter 

varje intervju för att se om båda uppfattat och tolkat svaren likadant. Här fördes även 

minnesanteckningar om potentiella diskussionspunkter och anteckningar om det var 

några svar som skilde sig. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet presenteras den teori och de vetenskapliga referenser som ligger till 

grund för att besvara frågeställningarna och därmed uppnå studiens mål. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

3.1.1 Frågeställning 1 
Vilka kvalitéer och funktionella egenskaper är viktiga i kök och vardagsrum, enligt 

arkitekten respektive brukarna? 

 

Denna frågeställning besvaras med teori från Nylander & Forshed (2011), Nylander 

(2013), Saruwonoa et al. (2012) och Rechavi (2009). 

3.1.2 Frågeställning 2 
Hur påverkas den öppna utformningen av kök och vardagsrum av nutidens trender 

och brukarnas efterfrågade kvalitéer?  

 

Denna frågeställning besvaras genom teori från Nylander & Forshed (2011) och 

Willén (2012). 

3.2 Arkitektonisk kvalité 
Boken Bostadens omätbara värden av Nylander & Forshed (2011) handlar bland annat 

om arkitektonisk kvalitet. För att skapa en bra bostad krävs att tre faktorer, hållbarhet, 

skönhet och bekvämlighet, finns i lika stora delar. Tillsammans skapar de en helhet, 

ingen av faktorerna dominerar på den andras bekostnad och det definierar arkitektonisk 

kvalitet. 

 

Faktorerna skönhet, hållbarhet och bekvämlighet myntades för ca 2000 år sedan av 

arkitekten Vitruvius i Rom. Han menade att alla tre uttrycken ska ha lika stora delar för 

att skapa ett bra hus. Uttrycken är än idag relevanta och intressanta när man talar om 

utvecklingen av bostadens arkitektur. (Nylander & Forshed, 2011) 

3.2.1 Hållbarhet 
Med begreppet hållbarhet menar Vitruvius “ett ekologiskt förhållningssätt med sunda 

material och beprövade detaljlösningar". En hållbar rumsutformning handlar om 

generalitet och flexibilitet. Köket och vardagsrummet är två mindre rum som 

tillsammans skapar bostadens stora rum. Om de olika rummen i en lägenhet har 

likvärdiga material, detaljer och form så hänvisas inte rummen för en viss funktion. 

Rummen är då föränderliga och den boende får bestämma rummets funktion. En annan 

del av flexibilitet handlar om möjligheten för rundgång. Upplevelsen av enskilda rum 

som samverkar som en enhet anses vara en kvalitet så det inger känslan av ökad storlek 

och rymd där rum som är generella har större användbarhet. (Nylander & Forshed, 

2011) 

3.2.2 Skönhet 
Enligt Nylander & Forshed (2011) har man inte talat om skönhet de senaste 50 åren. 

Det uppkom under funktionalismen, slagord som löd "form follows funktion". Det är 

de senaste tio åren som begreppet skönhet har börjat få en större del i den arkitektoniska 

utformningen. Skönhet är något som är helt omätbart. Skönhetsbegreppet är väldigt 

subjektivt men det finns ändå vissa delar som är allmängiltiga. En av dessa delar är 
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helhetsupplevelsen. Skönhet är en stor del av att skapa attraktiva bostäder med kvalitéer 

som gör att boende trivs och vill bo kvar (Nylander & Forshed, 2011). 

3.2.3 Bekvämlighet 
Bekvämlighet handlar om välutrustade och praktiskt utformade bostäder. Det handlar 

dessutom om privata och offentliga delar. Den offentliga delen har öppna rumssamband 

som skapar volym och stora ytor. En öppen planlösning innebär oftast att köket och 

vardagsrummet samverkar. Stora öppningar i fasaden i form av fönster mot balkonger 

skapar en samverkan mellan inne och ute. Omslutenhet handlar om privata rum där en 

trygghet skapas, vilket är minst lika viktigt som öppenhet. Upplevelsen av en 

kombination av öppenhet och omslutenhet i bostaden är en stor kvalitet. (Nylander & 

Forshed, 2011) 

3.3 Den öppna planlösningens utveckling 
År 2013 publicerade Nylander & Forshed boken Svensk bostad 1850-2000 som handlar 

om svensk bostadshistoria. Boken tar upp hur bostadskvalitéer värderats genom åren 

och hur det påverkat utformningen av bostaden. 

 

När Sverige industrialiserades och urbaniserades i slutet på 1800-talet uppstod stor 

bostadsbrist i städerna. Det medförde att bostäder byggdes i egen regi (Nylander & 

Forshed, 2011). Hyreshuset var då den vanligaste boendeformen för arbetarklassen. Ett 

kök vid den här tiden kunde bestå av en diskho, kallvattenkran och en vedspis. Det 

fanns inga eller få ytor för beredning och förvaring. I köket tillagades maten, man åt 

måltider och ägnade tid åt social samvaro (Nylander, 2013). 

 

Fram till 1920-talet var köket vanligen bostadens centrum där man förutom hemarbete 

spenderade tid med varandra. Ett vanligt kök i ett flerbostadshus under den tiden bestod 

endast av en spis, en slasktratt och några hyllor (Nylander, 2013).  

 

Under 1930-talet slog modernismen igenom som eftersträvade öppenhet. Under den här 

tiden utvecklades ny byggteknik som bidrog till en förändring av bostadens 

planlösning. Den nya tekniken medförde konstruktionslösningar av stål, armerad 

betong och pelare. Ett friare samband kunde nu skapas mellan rummen och öppningarna 

kunde ökas. Rummen funktionsuppdelades för att optimera ytorna, även kallat 

funktionalism. Bostadsforskning gav normer i form av minimimått för olika rum och 

funktionen styrde rummets form (Nylander & Forshed, 2011). I köket skulle måltider 

tillagas och i ett angränsande rum skulle maten förtäras. Övriga aktiviteter flyttades 

över till det nya vardagsrummet som tidigare kallats “finrum”. Under 1930-talet höjdes 

köksstandarden och lägenheter började utrustas med kylskåp, el- och gasspisar och 

förtillverkade skåp och bänkar (Nylander, 2013). 

 

Under 1940-talet var bostadsstandarden i Sverige mycket låg. Staten tog därför ansvar 

för medborgarnas boende och folkhemmet började byggas. Vatten och avlopp saknades 

i var tredje lägenhet, kylskåp fanns i elva procent av lägenheterna och gas eller elspis 

återfanns bara i var tredje lägenhet (Nylander, 2013). Detta ledde till att förenklingar 

som gjorde hemmet mer lättskött applicerades i bostaden och material och detaljer höll 

hög klass. Slagorden var "endast det bästa är gott nog åt folket". Ur ett 

hållbarhetsperspektiv lönade sig att investera i material och detaljer (Nylander & 

Forshed, 2011). 
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Till följd av stor bostadsbrist påbörjades ett omfattande bostadsbyggande på 1960–70-

talet som kom att kallas miljonprogrammet. Standarder och modulmått infördes under 

den här perioden och möjliggjorde prefabricerade element som kunde effektivisera, 

sänka produktionskostnaden och påskynda byggprocessen (Nylander & Forshed, 

2011). Kök och vardagsrum ansågs under den här tiden vara offentliga rum där gäster 

kunde vistas. Matsalen flyttade återigen in i köket istället för att placeras i en 

angränsande del. Förändringar skedde även i vardagsrummet. Tv:n blev allt mer vanlig 

vilket bidrog till att familjen samlades och umgicks i vardagsrummet (Nylander, 2013). 

 

Vid postmodernismens antågande under 80-talet fördes diskussioner om huruvida kök 

och vardagsrum skulle samverka i en öppen planlösning. De som förespråkade öppen 

planlösning menade att det dels var estetiskt men även att det främjade social samvaro. 

De som var emot öppen planlösning menade att det endast sparade på lägenhetens yta 

och var en ekonomisk lösning (Nylander, 2013). 

 

Nymodernismen slog igenom stort under 1990-talet och strävade efter öppenhet och 

visuellt samverkande rum. En förändrad bostadspolitik ökade stadsrättsbyggandet och 

skapade en efterfrågan på nya och kvalitativa bostäder. 1930-talets byggteknik 

möjliggjorde att massiva, bärande träkonstruktionerna kunde skapa större öppningar. 

Kök och vardagsrum kunde därmed samverka som ett rum (Nylander & Forshed, 2011). 

 

Under 2000-talet har köket blivit hemmets hjärta med plats för olika aktiviteter. Köket 

ska ha personlighet och avspegla hur vi vill framstå som människor (Bergdahl, 2013). 

“Just myset är viktigt. I köket vill man samlas och kunna ha det trevligt, både i 

vardagen och till fest. Att äta tillsammans anses jätteviktigt i familjen eller i den 

krets man befinner sig i. Och att laga mat från grunden till sina barn är det allra 

mest statusfyllda, även om man inte alltid hinner, säger Ingela Stenson, som är 

trendanalytiker kring mat och livsstil på analys- och strategiföretaget United 

Minds.” (Bergdahl, 2013, s. 25) 

3.4 Brukarstudier 
Tidigare har många forskare ansett att vardagsrummet är en reflektion av brukarens 

image som ska förmedlas till gästen (Rechavi, 2009). Resultatet av en studie som 

Rechavi (2009) har gjort säger däremot att vardagsrummet inte bara är ett rum som ska 

underhålla gästen utan också utnyttjas för brukarens fritid samt för att spendera tid med 

sin partner. 

 

Det intressanta med den här studien är delvis innehållet men främst metodiken som har 

använts. Intervjutekniken är relevant då det precis som i artikeln, är brukarna som är i 

fokus i den här rapporten. Rechavi (2009) utgick ifrån grounded theory av Strauss och 

Corbin 1990. Man talar där om att uttrycka en hypotes utifrån den insamlade och 

analyserad data, istället för att utgå från en förformulerad hypotes.  

 

Saruwonoa, Zulkiflinb och Mohammada (2012) har gjort en studie som presenterar hur 

hyresgästers preferenser påverkar möbleringen av vardagsrum. Målet med studien var 

att undersöka hur brukare väljer att arrangera sina möbler och hur detta reflekterar deras 

personlighet och preferenser. Studien inleddes med litteratursökning för att få 

information om vardagsrummets funktioner. Datainsamlingsmetoden som användes 

var observation, där vardagsrummets layout och möblering observerades hos 
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hyresgästerna. Studien visar att soffa och matbord återfinns hos alla boenden och att 

vardagsrummet ofta är indelat i tre zoner, samvaro, matsal och underhållning 

Saruwonoa et al. (2012). 

 

Willén (2012) konstaterar i en studie om öppen planlösning att forskning som behandlar 

detta område är begränsat eftersom fenomenet fortfarande är relativt nytt. Den 

forskning som finns om bostäder är inom ämnesområden av social eller teknisk art eller 

inom konstvetenskapen. Studien har gjorts med utgångspunkt i Hammarby sjöstad i 

Stockholm. Studieobjektet är berättelser om bostaden, det vill säga hur den uppfattas 

av boende och hur planeringen kring den ser ut enligt byggherrar och arkitekter. Studien 

har genomförts genom intervjuer med boende i öppen planlösning samt inblandade 

byggherrar och arkitekter. Syftet med studien var att undersöka dessa berättelser och 

diskutera kring idealen som framgår i berättelserna (Willén, 2012). 

 

Willén (2012) skriver att intervjuerna har varit en blandning av att vara strukturerade 

och ostrukturerade. Detta innebär att vissa på förhand valda frågor skulle tas upp under 

samtalet men med utrymme för sidospår och nya riktningar. Inför intervjuerna fick de 

intervjuade läsa en beskrivning av studien. Intervjuerna skedde vid ett tillfälle per 

informant och spelades in för att i efterhand kunna gå tillbaka och kontrollera 

information. Totalt genomfördes tolv intervjuer med boenden där olika 

familjesammansättningar och åldrar fanns representerade. Studien visar att den öppna 

planlösningen popularitet bland annat beror på nya intressen i form av matlagning och 

inredning (Willén, 2012) 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Saruwonoa et al. (2012) och Rechavi (2009) har gjort brukarstudier som handlar om 

vardagsrummet men med olika inriktning. Det finns därmed en stark koppling mellan 

dessa teorier. Metoden för hur de har genomfört sina intervjuer, materialinsamling och 

analys är användbar i denna studie. Willén (2012) har stark koppling till Saruwonoa et 

al. (2012) och Rechavi (2009) då även hon gjort en brukarstudie fast med en social 

inriktning som förutom vardagsrummet även omfattar kökets utformning. 

 

För att genomföra denna studie krävs bakgrundsfakta som förklarar hur bostadens 

planlösning utvecklats och vilka kvalitéer som finns. Nylander (2013) redogör för 

planlösningens utveckling och vilka användningsområden vardagsrum och kök haft sett 

till historien. Denna bakgrundsfakta har svag koppling till (Saruwonoa et al., 2012), 

(Rechavi, 2009) och (Willén, 2012) då den presenterar rummens funktioner fast ur ett 

historiskt perspektiv. Nylander & Forshed (2011) analyserar bostadens värden såsom 

skönhet, bekvämlighet och hållbarhet och hur dagens trender påverkar 

bostadsutformningen. Denna teori ger bakgrundsfakta till rapportens studie och kan 

kopplas till Saruwonoa et al. (2012), Rechavi (2009) och Willén (2012) eftersom dessa 

studier undersöker bostadens värden. Teorin redogör även för bostadens utveckling sett 

till historien och har därför koppling till Nylander (2013). 
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4 Empiri 
Här presenteras empirisk data som samlats in under studien. 

4.1 Bakgrundsinformation 

Den svarta byggnaden på Slottskajen är 6 våningar högt och rymmer 32 lägenheter, se 

figur 1. Lägenheterna är mellan 33-105 kvadratmeter stora och är fördelade på ettor, 

tvåor, treor och fyror. Samtliga lägenheter har en inglasad balkong som är kombinerad 

med en vanlig balkong. En situationsplan över Slottskajen visas i figur 2 nedan.  

 

Figur 1. Slottskajen. Eget foto. 

 

 
Figur 2. Situationsplan över Slottskajen. 

Hämtad 15 maj från http://www.tvark.se/vastrakajen/  

 

http://www.tvark.se/vastrakajen/
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4.2 Brukarstudier 
I studien sammanfattas varje intervju till en beskrivande text för att tydligt redogöra 

innehållet. Samtliga intervjufrågor med svar presenteras i bilaga 1. 

4.2.1 Boende A 
Boende A är en kvinna mellan 30-40 år och har tre barn i åldrarna 0-11 år. Lägenheten 

är 105 kvadratmeter bestående av fyra rum och kök, se figur 3 nedan. 

 

 
Figur 3. Fyra rum och kök, 105 kvadratmeter. Hyra: 14 500 kr. 

Ur katalogen Slottskajen av Vätterhem. 

 

Kvinnan har tidigare bott i radhus där vardagsrum och kök var avskilda från varandra. 

Flytten till lägenheten på Slottskajen berodde på att kvinnan var i akut behov av en ny 

bostad. Flytt till en lägenhet med öppen planlösning var således inte ett aktivt val. 

Boende A anser att de fördelar som finns med öppen planlösning är att det skapar en 

stor gemenskap genom att kunna umgås med gäster och samtidigt se vad barnen gör. 

De nackdelar som hon kan se med öppen planlösning är att matos och fett kan sprida 

sig från köket och fastna på möbler. Boende A tycker att köksstandarden är mindre bra 

då köksförvaringen är bristfällig. Det finns ett uttalat önskemål om en köksö då det 

skulle ge fler ytor och mer förvaring. Köksluckorna har inga handtag vilket kvinnan 

tycker är besvärligt. 

 

Hon tycker inte att det har varit svårt att möblera rummet, utan hon bestämde redan 

innan hon flyttade in hur möblerna skulle placeras. Matbordet är placerat mellan kök 

och vardagsrum, så att barnen kan kolla på tv samtidigt som de äter. Måltider intas 

aldrig i vardagsrummet utan den delen avser endast tv-tittande. Om det finns behov av 

att få egentid är det bara att gå in i sitt sovrum, förklarar kvinnan. Det är emellertid 

väldigt lyhört inne i lägenheten. Soffan som står i vardagsrummet är en bäddsoffa vilket 

boende A tycker passar bra när man har gäster. Kvinnan visar och påpekar att några 
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eluttag är placerade på opraktiska ställen, vilket påverkar möbleringen i viss mån. Det 

går till exempel inte ha lampor på fönsterbänkarna eftersom eluttagen är placerade så 

att lampsladden måste gå förbi båda glasdörrarna. 

 

Lägenheten är en hörnlägenhet som har stora fönster som vetter mot vattnet och ett 

flerbostadshus. Kvinnan upplever att det ofta står folk som tittar in i lägenheten och tror 

att det kommer bli ännu mer insyn när det snart blir ett gångstråk med bänkar utanför. 

Det är dessutom enkelt för de som bor i flerbostadshuset bredvid att titta in, vilket hon 

tycker är besvärligt. 

4.2.2 Boende B 
Boende B är en man och en kvinna i åldrarna 80-90 år. Lägenheten är 80 

kvadratmeter bestående av tre rum och kök, se figur 4 nedan. 

 

Figur 4. Tre rum och kök, 80 kvadratmeter. Hyra: 11 300 kr. 

Ur katalogen Slottskajen av Vätterhem. 

 

De har tidigare bott i en bostadsrätt med avskilt vardagsrum och kök. Vid valet av den 

här lägenheten på Slottskajen fanns ingen tanke på att det tvunget skulle vara öppen 

planlösning. Den avgörande faktorn till att Boende B flyttade hit var att de fick bra med 

pengar när bostadsrätten såldes. Vidare förklarar de att det är smidigt med hyresrätt om 

något går sönder. Boende B anser att fördelarna med öppen planlösning är att det är 

socialt och skapar en bra gemenskap när man har gäster. De ser inga nackdelar med att 

ha det öppet mellan kök och vardagsrum. 

 

Kvinnan kallar sig själv för “en gammal husmor” och menar med detta att hon har 

många köksredskap och att alla dessa får plats. Köket är L-format vilket skiljer sig från 

sin tidigare bostad som hade en köks-ö. Detta innebär att de nu får arbeta i sidled och 

gå fram och tillbaka, vilket de tycker är opraktiskt. Matbordet är placerat mellan kök 

och vardagsrum. I vardagsrummet tittar de på tv och lyssnar på musik. Möblerbarheten 

i rummet anses inte vara svår. Innan de flyttade in fick de en stor ritning och kunde 

planera möbleringen i förväg. Boende B stör sig inte på oljud som kan uppstå om en av 

dem tittar på tv och den andre lagar mat. 
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Rummet har stora glasade fönster på två fasader, varav en vetter mot Munksjön. Boende 

B säger att nyfikna människor tittar in men att det inte är något som stör dem. När gång- 

och cykelvägen blir färdig till sommaren kommer det bli mer liv och rörelse utanför 

lägenheten, vilket boende B tycker är roligt. 

4.2.3 Boende C 
Boende C är en man i 60-70 års ålder som bor där tillsammans med sin fru, även hon i 

60-70 års ålder. Lägenheten är 105 kvadratmeter bestående av fyra rum och kök, se 

figur 5 nedan. 

 

 
Figur 5. Fyra rum och kök, 105 kvadratmeter. Hyra: 14 900 kr. 

Ur katalogen Slottskajen av Vätterhem. 

 

De har tidigare bott i en villa på 225 kvadratmeter med avskilt vardagsrum och kök. De 

avgörande faktorerna till att de flyttade till den här lägenheten var solläget och att den 

ligger centralt. Boende C förklarar även att det känns stabilare med hyresrätt. 

 

    “Jag kan inte se några fördelar med att bo i en öppen planlösning.” 

 

Boende C tycker att det känns som att man sitter mitt i matlagningen, särskilt om man 

har gäster på besök. Boende C har därför valt att göra om sovrum 3 till ett matsalsrum 

för att slippa ha det mellan vardagsrum och kök. Det finns ett mindre matbord och stolar 

i köket också, men när de har gäster används matsalsrummet. Han anser att 

köksstandarden är okej och att det finns mycket förvaring för diverse köksutrustning. I 

vardagsrummet tittar de på tv och måltider intas endast i köket. Han tycker att rummets 

möblerbarhet är bra och han gjorde många skisser innan inflyttning. Möblerna som 

användes i deras tidigare bostad kunde inte användas i den här lägenheten, vilket han 

tycker är synd. Han förklarar att möblerna hade sett alldeles för “tunga” ut, och 

bestämde sig därför för att köpa helt nya, nättare möbler som passade in bättre. 
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Boende C tycker att ljudnivån mellan kök och vardagsrum stundtals är för hög. Det 

låter väldigt mycket om man försöker titta på tv medan den andre arbetar i köket och 

har igång till exempel vattenkranen. 

 

Lägenheten är en hörnlägenhet med stora glaspartier som vetter mot Munksjön och det 

närliggande flerbostadshuset. Boende C är inte orolig för insynen då de bor på våning 

sex. 

4.2.4 Boende D 
Boende D är en man och kvinna i åldrarna 60-70 år. Lägenheten är 105 kvadratmeter 

bestående av tre rum och kök, se figur 6 nedan. 

 

 
Figur 6. Tre rum och kök, 105 kvadratmeter. Hyra: 14 900 kr. 

Ur katalogen Slottskajen av Vätterhem. 

 

De har tidigare bott i en villa på 260 kvadratmeter där vardagsrum och kök var avskilda. 

De valde att flytta till en lägenhet med öppen planlösning för att det är öppet, socialt 

och skapar ett stort sällskapsutrymme. Den avgörande faktorn till att flytta till 

Slottskajen berodde på det centrala läget med fin utsikt och att det finns ett garage. 

Boende D tycker att fördelarna med att bo i en öppen planlösning är att man får bra 

kontakt med gästerna även om man står i köket och arbetar. När de har gäster på besök 

så sover dessa i vardagsrummet och då kan ljuset vara en nackdel. De poängterar 

samtidigt att bostaden inte ska utformas utefter eventuella gäster. 

 

Lägenheten var ursprungligen fyra rum och kök men de valde att ta bort väggen mellan 

vardagsrummet och sovrum 2 och är nu tre rum med kök. Väggen togs ner för att göra 

den sociala ytan ännu mer öppen. De upplevde att sovrum 2 var så litet att de inte visste 

vad det skulle ha för funktion. Boende D trodde att det skulle vara svårt att möblera i 

det öppna rummet men det var rymligare än vad de trodde. De hade mycket möbler från 

sin tidigare bostad och tyckte därför det var svårt att avgöra vad som skulle tas med till 
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den här lägenheten. Istället för att ha tv:n i vardagsrummet så har sovrum 3 gjorts om 

till ett separat tv-rum. Denna uppdelning har gjorts för att man ska kunna spendera tid 

med gäster ostört, utan att ha tv:n igång. Boende D tycker inte att ljudnivån mellan kök 

och vardagsrum är något som stör. Köket har bra med förvaring och deras utrustning 

får plats. Den högsta kökshyllan sitter väldigt högt upp och nås bara med pall. De 

förklarar också att den öppna planlösningen gör att man gärna vill hålla ordning i köket.  

 

Lägenheten är placerad på plan fem med utsikt över Munksjön. Insynen från 

närliggande flerbostadshus är inget problem för dem. 

4.2.5 Boende E 
Boende E är en man och kvinna i åldrarna 60-70 år. Lägenheten är 80 kvadratmeter 

bestående av tre rum och kök, se figur 7 nedan. 

 

Figur 7. Tre rum och kök, 80 kvadratmeter. Hyra: 11 500 kr. 

Ur katalogen Slottskajen av Vätterhem. 

 

De har tidigare bott i ett radhus där vardagsrum och kök var avskilda. Vardagsrummet 

var väldigt stort och var bostadens centrum. Paret ville flytta tillbaka till Jönköping och 

de ansåg att Slottskajens läge var väldigt bra. Planlösningen var inte en avgörande 

faktor när de valde den här lägenheten. Boende E tycker att fördelarna med öppen 

planlösning är att de kan ha kontakt hela tiden, vilket är trevligt så länge man har samma 

intressen. Nackdelen är att det i längden kan bli påfrestande att se varandra jämt och att 

man då inte kan skärma av. 

 

Köksstandarden är bra och de får plats med allt, men samtidigt kan man aldrig ha för 

mycket kök menar boende E. Ugnsfläkten låter mycket vilket stör eftersom matbordet 

är placerat precis bredvid den. Boende E tycker att möbleringen är svår på grund av alla 

fönster och att det knappt finns några väggar att ha hyllor mot. Vardagsrummet används 

just nu som arbetsplats. De håller fortfarande på att flytta in i lägenheten så tv och soffa 
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ska in i vardagsrummet. Boende E tycker att ljudnivån i rummet är besvärlig om hon 

sitter i köket med gäster samtidigt som hennes man arbetar i vardagsrummet.  

 

Lägenheten är placerad på plan fyra där en sida har utsikt över Munksjön. Boende E 

tänker bara på insynen om hon är ensam i lägenheten och då drar hon för gardinerna. 

4.2.6 Boende F 
Boende F är en man och kvinna mellan 60-70 år. Lägenheten är 90 kvadratmeter 

bestående av tre rum och kök, se figur 8 nedan. 

 

 
Figur 8. Tre rum och kök, 90 kvadratmeter. Hyra: 12 700 kr. 

Ur katalogen Slottskajen av Vätterhem. 

 

Paret bodde tidigare i en villa där kök och vardagsrum var avskilda. Att de flyttade till 

just den här lägenheten berodde på det låga bostadsutbudet. Den avgörande faktorn var 

det centrala läget med närhet till allt. Boende F ser nästan bara fördelar med öppen 

planlösning, stora ljusinsläpp och rymd. Då de hade med sig många tavlor från sin 

tidigare bostad har det varit svårt att hitta plats och tillräckligt med väggar för dessa. 

 

“Lägenheten är helt fantastisk. Vi har fått en dröm.” 

 

Paret är nöjda med lägenhetens köksstandard. De känner att de får plats med alla sina 

saker och har saker i varje skåp. Det som är negativt med köket är att det inte finns 

handtag på köksluckorna. I vardagsrummet tittar de på tv, och äter vid matbordet i 

köket. I vardagsrummet finns ett större matbord som används om de har gäster, och då 

kan man duka upp maten på det lilla matbordet i köket. Ljud från tv:n hörs in till 

sovrummet vilket boende F tycker är jobbigt.  
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Lägenheten vetter mot länsstyrelsens byggnad och det intilliggande flerbostadshuset. 

För att skydda mot insyn har de köpt lamellgardiner. 

4.2.7 Boende G 
Boende G är en kvinna i 60-70 års åldern. Lägenheten är 46 kvadratmeter bestående av 

två rum och kök, se figur 9 nedan. 

 

Figur 9. Två rum och kök, 46 kvadratmeter. Hyra: 6 800 kr. 

Ur katalogen Slottskajen av Vätterhem. 

 

Kvinnan bodde tidigare i en bostadsrätt som var 63 kvadratmeter med avskilt kök och 

vardagsrum. Den främsta orsaken till att hon flyttade till den här lägenheten är läget. 

Hon tycker att lägenheten känns väldigt stor när det är en öppen planlösning, vilket är 

en bra kvalité. Boende F kan inte se några nackdelar med att bo i öppen planlösning. 

 

Köksstandarden upplevs som bra då hon får plats med det sina saker. Tv:n är placerad 

mot en vägg men går att fälla ut från väggen så att det blir enklare att se från soffan. 

Måltider intas bara vid matbordet men eftersom rummet är väldigt kompakt fungerar 

det bra att se på tv även från matbordet. Hon upplever rummet som ett rum där 

vardagsrummet och kökets funktioner smälter samman. Möblerbarheten i rummet är 

bra men eftersom hon bodde större innan fick hon sälja mycket möbler. 

 

Köket och vardagsrummet har stora fönster i norrläge och skapar insyn. Boende F säger 

att det är mycket folk utanför och bekymrar sig för den stora insynen. 
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4.2.8 Boende H 
Boende H är en man och kvinna i åldrarna 60-70 år. Lägenheten är 90 kvadratmeter 

bestående av tre rum och kök, se figur 10 nedan. 

 

 
Figur 10. Tre rum och kök, 90 kvadratmeter. Hyra: 12 700 kr. 

Ur katalogen Slottskajen av Vätterhem. 

 

De bodde tidigare i en villa som var dubbelt så stor som den här lägenheten. Villan hade 

öppen planlösning. Den avgörande faktorn till att de flyttade till den här lägenheten var 

för att komma närmare sin son, läget och för att de ville testa något nytt.  

 

Fördelarna som boende H ser med öppen planlösning är att det ger en känsla av rymd; 

att det känns större. Nackdelarna är att köket avger matos och att ljudnivån i rummet 

kan bli hög. Det gäller även att ha ordning i köket och inte lämna disk framme. 

Köksstandarden upplevs som bra då de får plats med sina saker. Boende H förklarar att 

rummet har en tydlig uppdelning av kök och vardagsrum. I den ena delen tittar de på tv 

och i den andra delen äter och lagar de mat. Till en början var det svårt att veta hur de 

skulle möblera. Det finns flera väggar med fönster i rummet så man måste därför gå in 

i lägenheten för att förstå hur den verkligen ser ut. Efter det kände de att möbleringen 

var ganska given. Ljudnivån i rummet upplevs som besvärlig då man stör varandra om 

den ena tittar på tv och den andra arbetar i köket. 

 

Boende H tycker att insynen från det intilliggande flerbostadshuset är ett väldigt stort 

problem och menar att det kommer vara anledningen till att de flyttar därifrån. Hon ser 

rakt in till grannarna och ibland känns det som att grannarna är i samma rum. Det kan 

komma att bli anledning för flytt.  
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4.2.9  Boende I 
Boende I är en man i 10-20 års ålder som bor i lägenheten tillsammans med sin mamma 

som är i 40-50 års ålder. Lägenheten är 46 kvadratmeter bestående av två rum och kök, 

se figur 11 nedan. 

 

Figur 11. Två rum och kök, 46 kvadratmeter. Hyra: 6 600 kr. 

Ur katalogen Slottskajen av Vätterhem. 

 

De bodde tidigare i en hyresrätt med avskilt kök och vardagsrum. De flyttade till den 

här lägenheten då de anser att öppen planlösning ger känslan av att vara större. Den 

avgörande faktorn till att de flyttade hit berodde dock på det centrala läget och för att 

byggnaden är nybyggd. Boende I tycker att de fördelar som finns med öppen 

planlösning är att det är väldigt ljust i rummet. Nackdelen är att lägenheten känns 

väldigt kompakt, vilket innebär att de inte får plats med alla sina möbler.  

 

Lägenheten är uppdelad så att Boende I sover i sovrummet och hans mamma i köket. 

Han känner därför att det är jobbigt om han behöver gå till köket och laga mat, då 

ljudnivån och matos kan störa hans mamma när hon sover. I vardagsrummet står en tv 

och soffa. Lägenheten saknar för tillfället matbord och Boende I äter mat inne på sitt 

rum. Boende I tycker att det är mycket saker som ska få plats på en liten yta; soffa, tv, 

matbord etc. Eftersom hans mamma sover i köket är möbleringen omvänd och han 

tycker inte att det är helt givet hur de ska möblera. Intervjuarna fick inte komma in i 

lägenheten och därför saknas en tydligare förklaring till hur möbleringen ser ut. 

 

Lägenheten ligger på plan två och har en fasad i norrläge med stora glasade fönster. 

Boende I tycker att det blir en del insyn vilket är jobbigt. Boende I bodde tidigare i en 

förort och där behövde han inte oroa sig för insynen. 
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4.2.10 Boende J 
Boende J är en kvinna i 60-70 års ålder som bor i lägenheten tillsammans med sin man, 

även han i 60-70 års ålder. Lägenheten är 105 kvadratmeter bestående av fyra rum och 

kök, se figur 12 nedan. 

 

 

Figur 12. Fyra rum och kök, 105 kvadratmeter. Hyra: 14 700 kr. 

Ur katalogen Slottskajen av Vätterhem. 

 

De bodde tidigare i ett radhus i Huskvarna där kök och vardagsrum var avskilt. Den 

avgörande faktorn till att flytta till den här lägenheten var det centrala läget och för att 

de inte ville ha kvar radhuset. Boende J vill bo i öppen planlösning för att man kan 

umgås med den som lagar mat och det blir inga långa avstånd i rummet. Hon förklarar 

vidare att det är skönt att slippa lämna köket varenda gång hon behöver säga något till 

sin man, som kanske befinner sig i vardagsrummet. I en öppen planlösning kan hon 

säga det hon vill utan att behöva förflytta sig. Boende J ser bara fördelar med att bo i 

öppen planlösning och poängterar att det är väldigt socialt. Köksstandarden är bra och 

det finns mycket förvaring. De hade mer plats i sin tidigare bostad men anser ändå att 

de får plats med det de behöver. Hon uppskattar att ugn och spis är placerade separat 

och att de är placerade i midjehöjd. Detta underlättar hennes vardag då hon slipper böja 

ryggen.  

 

I vardagsrummet tittar de på tv, umgås och läser. Måltider intas alltid vid middagsbordet 

i köket. Boende J tycker att lägenheten var väldigt svår att möblera. Vid flytten fick de 

köpa helt nya möbler eftersom de gamla inte fick plats. De fick därför tänka om med 

inredningen, vilket de dock inte såg som något större problem. Ljudnivån i rummet är 

inget som stör dem. Hon förklarar att ljudnivån är högre nu än när de bodde i sitt radhus, 

men det är ändå inget som påverkar dem. 
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Lägenheten har fasader och balkong mot det intilliggande flerbostadshuset och mot 

Munksjön, vilket gör att det blir viss insyn. Boende J stör sig inte på insynen och tycker 

att folk får titta om de vill. Hon är noga med att poängtera att hon inte flyttat hit om 

lägenheten haft balkong i västläge mot länsstyrelsen. 

4.3  Inredningsarkitekt, Carl Sterner 
Carl Sterner har arbetat som inredningsarkitekt i 8 år och arbetar sedan ett år tillbaka 

på arkitektkontoret, Tengbom i Jönköping. Sterner ser den öppna planlösningen som en 

långvarig trend, just för dess sociala kvalitéer. Sett till historien hade kvinnan en stor 

roll i köket, jämfört med idag då båda parter hjälper till i köket. Han förklarar att man 

som familj inte vill förlora kopplingen till varandra och att det är en faktor som gör den 

öppna planlösningen populär. För en familj med barn är det smidigt med öppen 

planlösning vid till exempel frukosten. Föräldern kan ordna med frukost i köket 

samtidigt som barnen är ett ögonkast ifrån. 

 

Kvalitetsnivån på kök som utformas idag är väldigt hög. Det ska finnas en naturlig logik 

i köket och produkter av hög kvalitet. Sterner förklarar att köket idag ses som en 

fondvägg till vardagsrummet och en statuspryl. I ett aktivt kök kan det vara svårt att 

hålla ordning och inte ha disk framme. Sterner tror därför att det kommer finnas ett 

behov av att kunna dölja det i framtiden. När ett kök utformas utgår man från 

förvaringsmängden, och bygger upp köket utefter det. Förvaring kan man aldrig få för 

mycket av, förklarar Sterner. 

 

Ur ett hållbarhetsperspektiv ska en planlösning vara flexibel. Flödet av rummet är 

viktigare än att till exempel tv:n är utgångspunkt vid möblering. I en bra planlösning 

finns möjligheten att riva eller bygga upp en vägg för att skapa önskad funktion av 

rummet. Samtidigt påverkas man av hur öppen en lägenhet är. Slår man ut många 

väggar försvinner flera möbleringsmöjligheter. Generellt sett håller det inte i längden 

om allt ska vara öppet. I stora lägenheten med många rum är det dock vanligt att 

öppenhet efterfrågas. Kök och vardagsrum kan då bli ännu större genom att slå ner en 

vägg till ett av de mindre rummet. Samtidigt beror detta på familjesammansättningen, 

om det finns många barn i hushållet vill man ha många rum. 

 

Sterner tycker att det idag borde finnas ett krav på hållbarhet som byggherren måste 

uppnå. Med hållbarhet avses inte bara den ekonomiska och miljöhållbarheten, utan att 

planlösningen dessutom är socialt hållbar. Ljudnivån är viktig att beakta vid 

utformningen av en planlösning. I en bostad med öppen planlösning kan ljudnivån och 

överhörning skapa stress. Detta kan inträffa om en person tittar på tv medan den andre 

arbetar i köket. Om det i framtiden sker en förändring där brukare exempelvis 

efterfrågar ett helt avskilt kök, ska det kunna tillgodoses. 
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4.4  Sammanfattning av insamlad empiri 
Intervjuer har gjorts med tio hushåll och en inredningsarkitekt. I hushållen bor det totalt 

tio kvinnor, sju män och tre barn. Lägenhetsstorleken bland de intervjuade varierar 

mellan 46-105 kvadratmeter, se fördelning i tabell 1 nedan. Åldersspannet för de 

intervjuade i studien varierar mellan 10-90 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hushållens tidigare boendeformer har varit villa, radhus, bostadsrätt och hyresrätt. 

Fördelningen redovisas i tabell 2 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nio av tio hushåll har inte haft öppen planlösning i sin tidigare bostad. Fördelar som 

brukarna kan se med öppen planlösning är att det är socialt, skapar gemenskap och att 

det känns stort. Ett av hushållen kan inte se någon fördel med att bo öppet. Nackdelar 

som tas upp är matos som sprider sig i lägenheten och sätter sig på möbler, känslan av 

att man sitter mitt i matlagningen samt att rummet blir väldigt ljust för övernattande 

gäster. Fyra hushåll ser inga nackdelar med att bo i öppen planlösning. Nio av tio 

hushåll tycker att köksstandarden är väldigt bra och att de får plats med sin utrustning. 

Ett hushåll är missnöjt med köksstandarden och hade önskat att det fanns mer 

förvaringsutrymmen samt en köksö. Sterner förklarar att de kök som byggs idag 

generellt sett har väldigt hög standard med många förvaringsutrymmen. 

Sex hushåll upplever att möbleringen är lätt, medan fyra hushåll upplever att 

möbleringen är svår. Det som anses vara svårt med möbleringen är att det saknas väggar 

att hänga upp tavlor och hyllor på. Flera av hushållen kommer från större bostäder och 

har därför inte plats för sina möbler från föregående bostad. Vidare förekommer det att 

Tabell 1. Lägenhetsstorlek, antal hushåll och hyra. 

Lägenhetsstorlek Antal hushåll Hyra 

2 rok, 46 m2 2 6 600 kr – 7 000 kr 

3 rok, 80 m2 2 11 300 kr – 11 700 kr 

3 rok, 90 m2 2 12 500 kr – 12 900 kr 

4 rok, 105 m2 4 14 500 kr - 14 900 kr 

Tidigare boendeform Antal hushåll 

Villa 4 

Radhus 3 

Bostadsrätt 2 

Hyresrätt 1 

Tabell 2. Tidigare boendeform. 
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nya möbler införskaffats som passar bättre i den öppna planlösningen. I ett hushåll har 

väggen till ett sovrum tagits bort för att göra det öppna rummet ännu större, och 

rymligare att möblera. Sterner förklarar att det i en bra planlösning ska finnas en 

möjlighet att slå ner eller slå upp en vägg för att skapa önskad funktion av rummet. 

Ljudnivån anses vara störande då sex hushåll tycker att det är jobbig när någon tittar på 

tv medan den andre arbetar i köket. Sterner menar att ljudnivån kan skapa stress hos 

brukarna och att det ur ett hållbarhetsperspektiv ska vara möjligt att skärma av. I ett av 

dessa hushåll sover en person i vardagsrummet och därför blir ljudnivån i rummet extra 

känslig. Fyra hushåll upplever inte ljudnivån som något problem. I två av dessa hushåll 

är personerna ensamstående. 

 

Insynen är inget problem för sex av hushållen, medan resterande fyra tycker att den är 

väldigt jobbig. 

De vanligast förekommande möblerna i vardagsrummet är tv och soffa som återfinns 

hos åtta av hushållen. I ett hushåll har ett sovrum gjorts om till tv-rum och istället finns 

loungemöbler i vardagsrummet. I ett annat hushåll används vardagsrummet som 

arbetsrum med skrivbord och stolar. Köksmöbleringen består av matbord och stolar i 

nio hushåll. Ett av dessa hushåll har dessutom gjort om ett sovrum till en matsal vilket 

passar deras behov bättre. I det tionde hushållet saknas matbord och stolar i köket, och 

där står istället en säng. 
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5 Analys och resultat 
Utifrån insamlad data utförs nedan en analys som är resultatet av studien. 

5.1 Analys 
Ambitionen med studien har inte varit att hitta ett rätt svar för de frågor som ställts 

under intervjuerna. Bostaden är väldigt subjektiv och studien lyfter därför fram 

brukarnas åsikter och upplevelser. Brukarnas värderingar kopplas med arkitektens syn 

på den öppna planlösningen samt den teoretiska referensramen. 

5.1.1 Fördelar, nackdelar och flexibilitet 
Fördelar som brukarna ser med öppen planlösning är att det är ljust, öppet och att 

rummet upplevs som stort. Brukare och Sterner tycker att den öppna planlösningen är 

social då man har direktkontakt med familj och gäster. Det synsättet strider mot 

funktionalismens tänk där allt skulle vara funktionsuppdelat. Matlagning skulle då 

utföras i en del av bostaden och social samvaro i en annan. Några brukare är fortfarande 

inne på funktionalismens tänk och i ett av fallen gjordes ett sovrum om till en matsal. 

Brukaren upplever att man sitter mitt i matlagningen och har därför valt denna lösning. 

En hållbar rumsutformning ska vara flexibel. Storlek och form indikerar ofta vilken typ 

av funktion rummet är avsett för. De öppna planlösningar som studerats är flexibla 

eftersom brukaren lämnas möjlighet att själv bestämma de olika rummens funktion då 

formen och storleken är neutral. Om det istället handlar om flexibilitet i möbleringen är 

den inte helt given. Flera brukare förklarar svårigheterna i att möblera rummet när det 

är mycket fönster kombinerat med avsaknaden av innerväggar. Det finns få 

möbleringsalternativ vilket ofta beror på att möbleringen görs med tv:n i centrum. Tv:n 

gjorde entré redan på 60–70-talet och har en central roll i de flesta av hushållen. 

Placeringen av tv:n avgör ofta var resterande möbler ska placeras. En brukare ville 

använda vardagsrummet som loungerum och gjorde då om ett av sovrummen till ett tv-

rum, vilket återigen talar för flexibilitet i hur rummen används. För att skapa en större 

social miljö där tv:n inte står i centrum utökades även den öppna vardagsdelen genom 

att riva ner en vägg till ett av de mindre rummen. Möjligheten för att utföra liknande 

ändringar i andra bostäder är ofta begränsad. Svårigheten i möbleringen och 

flexibiliteten är mer påtaglig för de mindre lägenheterna där köket och vardagsrummets 

funktioner flyter samman och antingen soffan eller tv:n endast kan möbleras mot en 

vägg. 

 

Många brukare upplever att den insyn som uppstår i vardagsrum och kök är besvärlig. 

Samtidigt är ljuset en av de vanligaste kvalitéerna som nämns med öppen planlösning. 

Det som brukarna verkar eftersöka är en balans mellan stort ljusinsläpp och liten insyn. 

Flera brukare har löst insynen med till exempel lamellgardiner, vilket gör att de känner 

sig tryggare. Vid en första anblick tror man att de vågformade balkongräckena fungerar 

som insynsskydd. När man befinner sig inne i hemmet och tittar ut mot det intilliggande 

bostadshuset ser den boende dock rakt in i lägenheten. 

5.1.2 Köket och vardagsrummets funktion 
I de flesta vardagsrummen finns soffa, soffbord och tv. En brukare har som tidigare 

nämnts, flyttat vardagsrummets traditionella funktion till ett sovrum. I det 

vardagsrummet finns istället loungemöbler. Detta beror på brukarens åsikter och 

preferenser om att det är besvärligt att ha igång tv:n när man har gäster på besök. Hos 

en annan brukare finns varken soffa eller tv i vardagsrummet, utan där används 

vardagsrummet som arbetsrum. Vardagsrummets funktion beror alltså på brukarens 
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egna värderingar och intressen. I det fall där rummet fått funktionen att vara arbetsrum 

beror detta på ett gemensamt intresse i hushållet; nämligen att arbeta. 

 

I nio av tio hushåll finns matbord och stolar i köken. I ett hushåll saknas matbord och 

stolar och där står istället en säng. I majoriteten av hushållen har köket har en tydlig 

funktion; där man äter och lagar mat. Brukarna tycker att köksförvaringen och dess 

funktioner är bra, men det är samtidigt inget det kan finnas för mycket av. En viktig 

kvalité som nämns är att ugn och spis är separata. Utrustningen är då placerad i 

midjehöjd, vilket är väldigt ergonomiskt. Två brukare tycker att en köksö hade höjt 

köksstandarden då det dels ger fler bänkytor, dels underlättar köksarbetet genom att 

slippa arbeta i sidled. Kökets utformning är samtidigt en vanesak och är brukaren sedan 

tidigare van vid ett kök med köksö förefaller det vara naturligt att man saknar den 

kvalitén. 

5.1.3 Hållbarhet 
Ljudnivån mellan kök och vardagsrum upplevs som hög enligt flera brukare. Rummets 

ljudnivå är något som kan skapa stress enligt Sterner och för att vara hållbart ska det 

vara möjligt att skapa avskildhet. I lägenheten som är 105 kvadratmeter är det möjligt 

att bygga upp en vägg mellan kök och vardagsrum och skapa avskildhet. En nätt 

glasvägg som släpper igenom ljuset skulle kunna vara ett alternativ istället för att slå 

upp en tung vägg. I lägenheten som är 46 kvadratmeter är vardagsrum och kök för små 

för att delas upp i olika funktioner. Eftersom rummets funktioner smälter samman blir 

det komplicerat att slå upp en vägg som avskiljer. För lägenheter som är högst 55 

kvadratmeter räcker det att antingen sovrum eller kök går att skilja av. I lägenheterna 

som är 46 kvadratmeter är sovrummen avskilda. Vad som kommer efterfrågas i 

framtiden är ovisst men studien visar att det finns en efterfrågan på avskiljbarhet bland 

brukarna. Om det då i framtiden finns en stor efterfrågan på att både kök och sovrum 

ska vara avskiljbara så måste befintliga lägenheter vara anpassningsbara och klara av 

den förändringen. 

 

Om det bor mer än en person i lägenheten som är 46 kvadratmeter anses den inte vara 

socialt hållbar. Den stora bostadsbristen idag gör att det ibland bor mer än en person i 

lägenheter som egentligen är avsedda för en person. Lägenheter nischas ofta till olika 

kundgrupper. Ettor och tvåor nischas till små hushåll och treor och fyror nischas till 

familjer och äldre par. Av de studerade lägenheterna dras slutsatsen att den generella 

nischningen inte alltid gäller, då bostadsbristen har stor inverkan. Brukarna har inte valt 

lägenheterna på grund av den öppna planlösningen, men många ser ändå fördelar med 

det, samt nackdelar.  

 

Sterners förslag om att de som bygger lägenheter ska visa att de tänkt på hållbarheten 

känns väldigt aktuell. När den öppna planlösningen fick sitt genomslag så menade 

kritiker att det endast var ett nytt sätt att tjäna pengar eftersom man sparar 

kvadratmetrar. Sparade kvadratmeter är särskilt påtagliga i de mindre lägenheterna om 

två rum och kök. Då man befinner sig i en sådan lägenhet känns den snarare som ett 

rum med ett stort kök. Lägenheten är kompakt och planlösningen ekonomisk men den 

sociala hållbarheten kan, som tidigare nämnts, ifrågasättas. Yteffektiva och 

kvadratsnåla lägenheter gör att de ytor som ska värmas upp minskar vilket är bra ur ett 

ekologiskt perspektiv. Men diskussionen kvarstår om de är socialt hållbara och skulle 

klara en större förändring. 



Analys och resultat 

28 

5.2 Frågeställning 1 
Vilka kvalitéer och funktionella egenskaper är viktiga i kök och vardagsrum, enligt 

arkitekten respektive brukarna? 

 

De kvalitéer och funktionella egenskaper som brukarna värderar är att det är ljust, öppet 

och att rummet upplevs som stort. De flesta brukare har tidigare bott i en avskild 

planlösning och då har kök och vardagsrum varit större kvadratmässigt. På grund av 

öppenheten upplevs dock den öppna planlösningen enligt vissa brukare som större än 

när det var avskilt. En viktig kvalité som lyfts av brukare och Sterner är att kök och 

vardagsrum är sociala ytor som gör att man har direktkontakt med familj och gäster. 

Vidare är kökets ergonomiska utformning en viktig kvalité, framför allt för de äldre. 

Det som avses är till exempel att ugn och spis är avskilda och är placerade i midjehöjd. 

I köket ska det finnas mycket förvaringsutrymmen, enligt brukare och Sterner. Enligt 

Sterner ska det finnas flexibilitet i en öppen planlösning, med möjlighet att slå upp eller 

slå ner en vägg. Brukarna vill att bostaden ska vara enkel att möblera och i ett av 

hushållen har en innervägg tagits bort. Möjligheten att slå upp eller slå ner väggar som 

Sterner pratar om är därför viktig eftersom brukarna vill möblera på ett sätt som passar 

just dem. 

5.3 Frågeställning 2 
Hur påverkas den öppna utformningen av kök och vardagsrum av nutidens trender 

och brukarnas efterfrågade kvalitéer?  

De kök som görs idag har generellt sett väldigt hög kvalitetsnivå. Det ska därför finnas 

en naturlig logistisk i köket och produkter som håller hög kvalitet. Det finns en trend 

idag att köket ses som en statusmarkör och ska vara väldigt dekorativt. Det har under 

2000-talet tillkommit mycket teknik och ny köksutrustning som ska få plats i kök och 

vardagsrum. Strömmen av ny teknik och utrustning beror på nya intressen som 

matlagning, kost och hälsa. Enligt Sterner planeras kök med utgångspunkt i 

förvaringsutrymmen, vilket är en efterfrågad kvalitet hos brukarna. Tv:n har en central 

roll i mångas liv och har sin naturliga plats i vardagsrummet. I studien har till exempel 

ett av hushållen gjort om ett sovrum till ett separat tv-rum. Beroende på brukarens egna 

preferenser och värderingar är den öppna planlösningen anpassningsbar och det är 

möjligt att ändra rummens funktioner. 

5.4 Koppling till målet 
Studien lyfter fram vilka bostadskvalitéer som är värdeskapande för brukarna. De 

kvalitéer som brukarna ser med öppen planlösning är bland annat öppenhet och ljus. 

Den öppna planlösningen är en stor social yta vilket brukare och arkitekt tycker är en 

viktig kvalité. Idag har köket utvecklats till en trend och statusmarkör. Det reflekteras i 

dess design och utformning. Vidare är efterfrågan på förvaringsutrymmen något som 

präglar utformningen av kök. Enligt brukarna är förvaringsutrymmen och bänkytor 

bland det viktigaste när köksstandarden mäts. Målet med studien har varit att analysera 

öppna planlösningars utformning och efterfrågade bostadskvalitéer i ett flerbostadshus, 

baserat på perspektiv och åsikter från arkitekt och brukare. Målet anses därför vara 

uppfyllt.
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6 Diskussion och slutsatser 
Diskussionen ger en sammanfattning av studiens resultat, där resultatet och valda 

metoder diskuteras. Vidare görs en reflektion av studien i relation till avgränsningar, 

rekommendationer ges och slutligen förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Intervjufrågorna har god validitet då de utformats på ett sådant sätt att de besvarar 

studiens frågeställningar. Intervjuerna har inte spelats in eftersom ett flertal brukare var 

obekväma med det. Det går därför inte kontrollera det som antecknats. Studien hade 

haft bättre validitet om intervjuerna spelats in. Brukarna i studien är anonyma då deras 

identitet inte är relevant för studien, men också för att Vätterhem eller någon annan part 

inte ska veta vilken brukare som sagt vad. Intervjun med Sterner skickades till honom 

för granskning för att kontrollera att författarnas tolkning stämmer. 

Gällande reliabiliteten så går studiens resultat inte att appliceras på andra brukare. Om 

samma intervjufrågor ställs till de brukare som deltagit i studien så ska svaren stämma 

överens för att reliabiliteten ska vara bra. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer 

och diskussioner hölls direkt efteråt för att kontrollera ens olika uppfattningar om 

svaren. 

6.2 Metoddiskussion 
Studien har en etnografisk ansats där författarna intervjuat brukare och observerat deras 

bostad. Intervjuerna med brukarna var semistrukturerade vilket är en bra metod om man 

vill undvika att vissa frågor inte tas upp. Det som hade kunnat förbättra studien är om 

det fanns en större spridning av brukarna. Det vill säga att brukare i mer varierade åldrar 

och familjesammansättningar hade intervjuats. Dokumentanalys och kvalitativ 

innehållsanalys har gjorts fortlöpande under studiens gång och relevant litteratur och 

artiklar har kunnat användas i studien. En semistrukturerad intervju gjordes med 

Sterner. Här utgick författarna inte från specifika frågor utan från nyckelord och 

mönster som kommit fram från intervjuer med brukarna och dokumentanalysen. 

Eftersom frågeställningarna besvarats anses metodvalen vara väl valda. Studien hade 

kunnat bli bättre om de valda metoderna kombinerats med kvantitativa metoder. 

6.3 Begränsningar 
Studien går inte applicera på andra brukare för att få fram samma resultat. Studien lyfter 

brukarnas åsikter om sin bostad och det finns inte ett generellt giltigt svar i deras 

värderingar. Studien är avgränsad till att studera lägenheter med öppen planlösning i ett 

flerbostadshus byggt på 2000-talet. Kravet på att byggnaden ska vara byggd på 2000-

talet beror på att det var först under denna tidsperiod som öppen planlösning blev 

trendigt. Flerbostadshus med hyresrätter valdes för att det generellt är högre 

flyttomsättning jämfört med bostadsrätter, och för att i större mån nå brukare i olika 

åldrar och med olika bakgrund. Trots detta var de flesta intervjuade i 60-70 års åldern, 

dock med varierande bakgrund. 
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
 

 Studien ger kunskaper i hur dagens trender påverkar den öppna planlösningens 

utformning. Enligt Sterner är köket idag en statusmarkör som ska visas upp för 

omgivningen. Köksstorleken påverkas av ny teknik och utrustning samt 

efterfrågan på förvaringsutrymmen. 

 

 Studien ger ökad kunskap om vilka kvalitéer som är värdeskapande för 

brukarna. Viktiga kvalitéer är att bostaden är ljus och öppen. Den öppna 

planlösningen är en social yta och skapar direktkontakt med familj och gäster. 

 

 Kök och vardagsrum möbleras och får olika funktioner beroende på brukarnas 

preferenser och åsikter. 

 

 De studerade planlösningarna är flexibla eftersom brukaren själv kan 

bestämma funktion för rummen. 

 

 Lägenheter med öppen planlösning ska vara socialt hållbara där kök och 

vardagsrum ska kunna skiljas av. I studien är de stora lägenheterna socialt 

hållbara medan de mindre saknar möjlighet för avskiljning. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Ytterligare forskning som kartlägger brukarnas åsikter av öppen planlösning i ett 

flerbostadshus är relevant för området. Utifrån den här studien vore det även intressant 

med forskning som handlar om långsiktiga lösningar för social hållbarhet i öppen 

planlösning. Ett förslag som tas upp i studien är avskiljande glasväggar, vilket skulle 

kunna studeras närmre och hur det fungerar rent praktiskt.
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Bilaga 1 
 

Intervju A – 4 Rok 
1. Kön 

Kvinna. 

 

2. Ålder 

30-40 år. 

 

3. Hur många bor i hushållet? I vilka åldrar? 

4 st totalt, varav 3 är barn mellan 7-11 år. 

 

4. Hur stor är lägenheten? 

105 kvm. 

 

5. Vad har ni för sysselsättning? 

Arbete. 

 

6. Vilken typ av bostad hade ni innan? 

Radhus. 

 

7. Var det också i en öppen planlösning? 

Nej, det var avskilt med många dörrar. 

 

8. Om nej - varför valde ni att flytta till en lägenhet med öppen planlösning? 

Det är en ganska hög bostadsbrist i Jönköping och därför fick jag ta det första bästa 

som dök upp. Det var alltså inget aktivt val att flytta till en lägenhet med öppen 

planlösning. 

 

9. Vilka var de avgörande faktorerna att flytta hit? 

Bostadsbristen. 

 

10. Vad ser ni för fördelar med öppen planlösning? 

Gemenskapen som skapas. Man kan umgås med gäster och se vad barnen gör 

samtidigt som man håller på i köket. 

 

11. Vad ser ni för nackdelar med öppen planlösning? 

Matos och fett från köket sprider sig till vardagsrummet och sätter sig på möblerna. 

Det är inte bra.  

 

12. Hur ser ni på lägenhetens köksstandard? Får all utrustning såsom, kaffemaskin, 

vattenkokare etc plats? Finns det något som saknas eller kunde gjorts bättre? 

Jag känner inte att allt får plats. Jag hade behövt mer förvaring. En köks ö hade varit 

bra för då finnas det sittplats, större bänkyta och mer förvaring. Jag känner inte att 

köket är så stort, speciellt med tanke på att det är ett "rakt" kök. 
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13. Vad använder ni vardagsrummet till? Vilka aktiviteter pågår i vardagsrum ex. äta 

framför tv:n eller vid ett separat middagsbord? 

Matbordet är mellan köket och vardagsrummet så att barnen kan kolla på tv samtidigt. 

I vardagsrummet så är det mest tv-tittande. Soffan är en bäddsoffa med så det passar 

bra när man har gäster. 

 

14. Har det varit svårt att möblera rummet? Upplever du att det hade varit enklare om 

det fanns fler väggar att möblera mot? 

Möbleringen är okej, det var inte så svårt. Tv:n hade jag velat ha på motsatt vägg så 

att soffan vetter mot vattnet men det fick bli tvärtom. Eluttagen är placerade på 

konstiga ställen. 

 

15. Blir det mycket oljud med tanke på att köket och vardsgsrummet är integrerat? 

Tv-tittandet gör att det blir lite buller in i sovrummen. Det hörs inget mellan 

lägenheterna men inom lägenheten är det ganska lyhört. 

 

16. (Är det jobbigt med insyn? Finns risken?) 

Ofta står folk och tittar in. Det kommer snart placeras ut bänkar och så kommer folk 

kunna sitta och titta in. Det är dessutom enkelt för boende i den närliggande 

byggnaden att se in.   

 

17. Om barn finns, hur känns det med avskiljbarheten? Finns det utrymme/ behov för 

att komma bort? 

Barnen är ganska unga så än så länge lämnar jag de inte ensamma. Men i värsta fall så 

är det bara att gå in på sitt rum. 

 

Intervju B – 3 Rok 

 
1. Kön 

Man och kvinna. 

 

2. Ålder 

80-90 år. 

 

3. Hur många bor i hushållet? I vilka åldrar? 

2 personer. 

 

4. Hur stor är lägenheten? 

80 kvm, en trea. 

 

5. Vad har ni för sysselsättning? 

Pensionärer. 

 

6. Vilken typ av bostad hade ni innan? 

Innan hade vi en bostadsrätt. 

 

7. Var det också i en öppen planlösning? 

Det var en avskild planlösning där köket hade en köks ö. 
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8. Om nej - varför valde ni att flytta till en lägenhet med öppen planlösning? 

Det fanns ingen tanke på att det måste vara en öppen planlösning. 

 

9. Vilka var de avgörande faktorerna att flytta hit? 

Vi fick bra med pengar när vi sålde bostadsrätten. Vi flyttade hit för att det är enkelt 

med hyresrätt, går något sönder så är det bara att ringahyresvärden. 

 

10. Vad ser ni för fördelar med öppen planlösning? 

Det är socialt och skapar en bra gemenskap när man har gäster. 

 

11. Vad ser ni för nackdelar med öppen planlösning? 

Vi ser inget negativt med det. 

 

12. Hur ser ni på lägenhetens köksstandard? Får all utrustning såsom, kaffemaskin, 

vattenkokare etc plats? Finns det något som saknas eller kunde gjorts bättre? 

Jag är en gammal husmor så jag har många köksredskap och allt det får plats. Det 

enda jag tyckte var jobbigt var att det är ett rakt kök så jag måstespringa fram och 

tillbaka heltiden mellan spisen, kylskåpet och vasken. I vår tidigare kök så fanns en 

köks ö så det var lite smidigare. Det tog ett tag att vänja sig vid det här.  

 

13. Vad använder ni vardagsrummet till? Vilka aktiviteter pågår i vardagsrum ex. äta 

framför tv:n eller vid ett separat middagsbord? 

Matbordet är placerat mellan köket och tv-rummet. Vi brukar oftast lyssna på musik 

och titta på tv i vardagsrummet. 

 

14. Hur är möblerbarheten i rummet?  

Vi tyckte inte det var jobbigt. Vi fick en stor ritning och kunde möblera som vi ville 

innan vi flyttade hit så det gick bra. 

 

15. Hur är ljudnivån mellan köket och vardagsrummet? 

Den är bra. 

 

16. Finns det någon risk för insyn? Om ja, påverkas du av det? 

Människor tittar in för att det är nytt, så de är bars nyfikna. Så det är inget som stör 

oss. Snart är gång-och cykelvägen klar så då kommer man få se fler människor. Det är 

bara roligt. 

 

Intervju C – 4 Rok 
1. Kön 

Man. 

 

2. Ålder 

60-70 år. 

 

3. Hur många bor i hushållet? I vilka åldrar? 

Jag och min fru, hon är 60-70 år. 

 

4. Hur stor är lägenheten? 

105 kvm. 
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5. Vad har ni för sysselsättning? 

Pensionärer, men jag jobbar fortfarande lite vid sidan av som IT-konsult. 

 

6. Vilken typ av bostad hade ni innan? 

Vi bodde i en villa innan, på 225 kvm. Så det är en stor skillnad. 

 

7. Var det också i en öppen planlösning? 

Det var inte en öppen planlösning. 

 

8. Om nej - varför valde ni att flytta till en lägenhet med öppen planlösning? 

Frun ville flytta, jag gillar inte alls den öppna planlösningen. Jag tycker att det är 

värdelöst. Anledningen till att vi flyttade hittar för solläget och att det är så centralt. 

 

9. Vilka var de avgörande faktorerna att flytta hit? 

Solläget och att det är så centralt. Sen är det stabilare med hyresrätt. Lägenheterna i 

byggnaden bredvid ser exakt likadana ut men de är mycket dyrare. 

 

10. Vad ser ni för fördelar med öppen planlösning? 

Det finns inga fördelar. 

 

11. Vad ser ni för nackdelar med öppen planlösning? 

Har man gäster så känns det som att man sitter mitt i matlagningen. Det är inte bra. 

Jag valde att göra om ett sovrum så att det fungerar som ett separat matrum bara för 

att jag inte vill ha det i mellan vardagsrummet och köket. 

 

12. Hur ser ni på lägenhetens köksstandard? Får all utrustning såsom, kaffemaskin, 

vattenkokare etc plats? Finns det något som saknas eller kunde gjorts bättre? 

Standarden är helt ok. Och det är bra med förvaring med. 

 

13. Vad använder ni vardagsrummet till? Vilka aktiviteter pågår i vardagsrum ex. äta 

framför tv:n eller vid ett separat middagsbord? 

Äter aldrig vid tv:n. 

 

14. Hur är möblerbarheten i rummet?  

Möblerbarheten är bra, jag gjorde många skisser innan så det var lugnt. En sak som är 

synd är att man inte kan använda samma möbler som man hade i det gamla uselt. De 

hade sett alldeles för tunga ut. Vi fick köpa nya, nättare möbler som passade in lite 

bättre. 

 

15. Hur är ljudnivån mellan köket och vardagsrummet? 

Utifrån är isoleringen väldigt bra. Men ljudet mellan köket och vardagsrummet är 

väldigt jobbigt. Det stör väldigt mycket om man kollar på tv och vattenkranen i köket 

är igång. Det är värdelöst. 

 

16. Finns det någon risk för insyn? Om ja, påverkas du av det? 

Jag bor ju högst upp så insyn är inget jag är oroligt för. 
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Intervju D – 4 Rok 
1. Kön 

Man och kvinna. 

 

2. Ålder 

60-70 år. 

 

3. Hur många bor i hushållet? I vilka åldrar? 

2 personer. 

 

4. Hur stor är lägenheten 

105 kvm. 

 

5. Vad har ni för sysselsättning? 

Pensionärer och företagare. 

 

6. Vilken typ av bostad hade ni innan? 

Villa som var ca 260 kvm. 

 

7. Var det också i en öppen planlösning? 

Avskilt. 

 

8. Om nej - varför valde ni att flytta till en lägenhet med öppen planlösning? 

Ville flytta för att det är öppet och socialt. Det skapar ett stort sällskapsutrymme. 

 

9. Vilka var de avgörande faktorerna att flytta hit? 

Byggnaden är centralt belägen med fin utsikt och garage. 

 

10. Vad ser ni för fördelar med öppen planlösning? 

Man får en bra kontakt med gästerna även om man står i köket och arbetar. 

 

11. Vad ser ni för nackdelar med öppen planlösning? 

Rummet blir väldigt ljust så det kan vara jobbigt om gäster ska övernatta. Men 

samtidigt ska inte bostaden utformas utefter eventuella gäster. 

 

12. Hur ser ni på lägenhetens köksstandard? Får all utrustning såsom, kaffemaskin, 

vattenkokare etc plats? Finns det något som saknas eller kunde gjorts bättre? 

Det finns bra med förvaring och utrustningen för plats. Högsta hyllan är lite för högt 

upp och man måste hålla ordning på bänkytan. 

 

13. Vad använder ni vardagsrummet till? Vilka aktiviteter pågår i vardagsrum ex. äta 

framför tv:n eller vid ett separat middagsbord? 

Vi har valt att gör om ett av sovrummen till ett separat tv-rum för att vardagsdelen ska 

vara till för när man har gäster och då år det inte trevlig att ha tv:n igång. 

 

14. Hur är möblerbarheten i rummet? 

En av väggarna som skapar ett litet rum revs ner för att göra den sociala ännu mer 

öppen. Vi trodde att det skulle vara svårt att möblera men det var rymligare än vi 

trodde. Vi hade mycket möbler från vår tidigare bostad så det var svårt att avgöra vad 

vi skulle ta med och inte. 
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15. Hur är ljudnivån mellan köket och vardagsrummet? 

Ljudnivån är inget vi stör oss på. 

 

16. Finns det någon risk för insyn? Om ja, påverkas du av det? 

Insyn är heller inget problem. 

 

Intervju E – 3 Rok 
1. Kön 

Kvinna. 

 

2. Ålder 

60-70 år. 

 

3. Hur många bor i hushållet? I vilka åldrar? 

2 personer. 

 

4. Hur stor är lägenheten? 

80 kvm. 

 

5. Vad har ni för sysselsättning? 

Konstnär och halvt pensionerad/civilingenjör. 

 

6. Vilken typ av bostad hade ni innan? 

Radhus. 

 

7. Var det också i en öppen planlösning? 

Det var avskilt men vardagsrummet var väldigt stort och öppet. Det var bostadens 

centrum. 

 

8. Om nej - varför valde ni att flytta till en lägenhet med öppen planlösning? 

Planlösningen var inte avgörande. 

 

9. Vilka var de avgörande faktorerna att flytta hit? 

Vi ville flytta tillbaka till Jönköping och läget var väldigt bra. 

 

10. Vad ser ni för fördelar med öppen planlösning? 

Jag och min man har kontakt hela tiden och det är trevligt så länge man har samma 

intressen. 

 

11. Vad ser ni för nackdelar med öppen planlösning? 

Det kan lätt bli så att ser varandra jämt och inte kan stänga in sig själv, när man vill 

vara lite ifred. 

 

12. Hur ser ni på lägenhetens köksstandard? Får all utrustning såsom, kaffemaskin, 

vattenkokare etc plats? Finns det något som saknas eller kunde gjorts bättre? 

Köksstandarden är bra. Vi för plats med allt, man kan aldrig ha för mycket kök. 
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13. Vad använder ni vardagsrummet till? Vilka aktiviteter pågår i vardagsrum ex. äta 

framför tv:n eller vid ett separat middagsbord? 

Just nu har vi en arbetsplats där och diverse saker men vi kommer ställa dit tv etc 

senare när vi slutfört försäljningen av vår gamla bostad. 

 

14. Hur är möblerbarheten i rummet?  

Möbleringen är svår för att det finns många fönster men knappt några väggar att ha 

hyllor mot.  

 

15. Hur är ljudnivån mellan köket och vardagsrummet? 

Vår ugnsfläkt låter en hel del och vi har vårt matbord precis vid den så det stör lite. 

Sne har min man sin arbetsplats i vardagsrumsdelen och det kan bli jobbigt om jag 

bjuder hem vänner etc. 

 

16. Finns det någon risk för insyn? Om ja, påverkas du av det? 

Det är väl om man är ensam, då drar jag för gardinerna men annars tänker jag inte på 

insynen. 

 

Intervju F – 3 Rok 
1. Kön 

Man och kvinna. 

 

2. Ålder 

60-70 år. 

 

3. Hur många bor i hushållet? I vilka åldrar? 

2 personer. 

 

4. Hur stor är lägenheten? 

90 kvm. 

 

5. Vad har ni för sysselsättning? 

Pensionärer, båda två. 

 

6. Vilken typ av bostad hade ni innan? 

En. villa. 

 

7. Var det också i en öppen planlösning? 

Nej, det var avskilt. 

 

8. Om nej - varför valde ni att flytta till en lägenhet med öppen planlösning? 

Det fanns inte så mycket att välja på faktiskt. 

 

9. Vilka var de avgörande faktorerna att flytta hit? 

Vi valde den här lägenheten för att det var centralt och nära till allt. 

 

10. Vad ser ni för fördelar med öppen planlösning? 

Vi är så nöjda med den här lägenheten, allt är bra. Den är helt fantastisk, vi har fått en 

dröm. 
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11. Vad ser ni för nackdelar med öppen planlösning? 

Det finns inget negativt. 

 

12. Hur ser ni på lägenhetens köksstandard? Får all utrustning såsom, kaffemaskin, 

vattenkokare etc plats? Finns det något som saknas eller kunde gjorts bättre? 

Vi är nöjda med förvaringen, vi har saker i varje skåp. Det enda som är lite jobbig är 

att det inte finns handtag på köksluckorna. Det är jobbigt så det gillar vi inte riktigt. 

 

13. Vad använder ni vardagsrummet till? Vilka aktiviteter pågår i vardagsrum ex. äta 

framför tv:n eller vid ett separat middagsbord? 

Vi har en tv-del, en mat-del och ett matbord mellan köket och vardagsrummet. När vi 

har gäster brukar vi använda det ena matbordet för att ställa upp all mat på och äta vid 

det andra. Vi brukar inte äta framför tv:n. 

 

14. Hur är möblerbarheten i rummet? 

Vi har många tavlor från vår tidigare bostad så det har varit svårt hitta tillräckligt med 

väggar för alla tavlor. 

 

15. Hur är ljudnivån mellan köket och vardagsrummet? 

När tv:n är igång så hörs det in i sovrummet. Det kan vara lite jobbigt. 

 

16. Finns det någon risk för insyn? Om ja, påverkas du av det? 

Vår balkong vetter mot länsstyrelsens byggnad och bostadsbyggnaden brevid. Man 

har en del insyn från gaveln och grannhuset. Den inglasade balkongen är mot 

länsstyrelsen och vi investerade i lamellgardiner som skydd. 

 

Intervju G – 2 Rok 
1. Kön 

Kvinna. 

 

2. Ålder 

60-70 år. 

 

3. Hur många bor i hushållet? I vilka åldrar? 

Ensamstående. 

 

4. Hur stor är lägenheten? 

46 kvm. 

 

5. Vad har ni för sysselsättning? 

Pensionär. 

 

6. Vilken typ av bostad hade ni innan? 

En bostadsrätt som var 63 kvm. 

 

7. Var det också i en öppen planlösning? 

Nej, det var avskilt. 
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8. Om nej - varför valde ni att flytta till en lägenhet med öppen planlösning? 

För att lägenheten känns mycket större när det är en öppen planlösning. 

 

9. Vilka var de avgörande faktorerna att flytta hit? 

Byggnadens läge. 

 

10. Vad ser ni för fördelar med öppen planlösning? 

Jag gillar allt, det fungerar för mig. 

 

11. Vad ser ni för nackdelar med öppen planlösning? 

Det finns inga nackdelar. 

 

12. Hur ser ni på lägenhetens köksstandard? Får all utrustning såsom, kaffemaskin, 

vattenkokare etc plats? Finns det något som saknas eller kunde gjorts bättre? 

Standarden är bra, jag får plats med allt. 

 

13. Vad använder ni vardagsrummet till? Vilka aktiviteter pågår i vardagsrum ex. äta 

framför tv:n eller vid ett separat middagsbord? 

Lägenheten är ganska liten så allt smälter samman, det blir som en blandning av 

vardagsrum och kök. (Hon åt väl aldrig framför tv:n heller, o kunde titta på tv från 

både köket o soffan ? tvn hängde ju på väggen o sådär. ) 

 

14. Hur är möblerbarheten i rummet? 

Den är bra, men jag bodde mycket större innan så jag fick sälja mycket möbler. 

 

15. Hur är ljudnivån mellan köket och vardagsrummet? 

Jag är ensam så ljud är inget problem. 

 

16. Finns det någon risk för insyn? Om ja, påverkas du av det? 

Jag tycker att det är jobbigt. Balkongen är mot norr och det är ganska mycket folk 

utanför. 

 

Intervju H – 3 Rok 
1. Kön 

Kvinna. 

 

2. Ålder 

60-70 år. 

 

3. Hur många bor i hushållet? I vilka åldrar? 

2 personer. 

 

4. Hur stor är lägenheten? 

90 kvm. 

 

5. Vad har ni för sysselsättning? 

Pensionär och arbetare/pensionär 
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6. Vilken typ av bostad hade ni innan? 

En villa som var ungefär dubbelt så stor. 

 

7. Var det också i en öppen planlösning? 

Ja, det var en öppen planlösning. 

 

8. Om nej - varför valde ni att flytta till en lägenhet med öppen planlösning? 

- 

 

9. Vilka var de avgörande faktorerna att flytta hit? 

Vår son bor här, det var ett bra läge och vi ville göra något nytt. 

 

10. Vad ser ni för fördelar med öppen planlösning? 

Man får en känsla av rymd, det känns större med en öppen planlösning. 

 

11. Vad ser ni för nackdelar med öppen planlösning? 

Nackdelen är matos och ljudnivån. Man kan inte ha massa disk framme, det gäller att 

har ordning och förbereda innan. 

 

12. Hur ser ni på lägenhetens köksstandard? Får all utrustning såsom, kaffemaskin, 

vattenkokare etc plats? Finns det något som saknas eller kunde gjorts bättre? 

Det är bra köksstandard och det finns plats för allt. 

 

13. Vad använder ni vardagsrummet till? Vilka aktiviteter pågår i vardagsrum ex. äta 

framför tv:n eller vid ett separat middagsbord? 

Vi äter inte framför tv:n, vi har en tydlig uppdelning av köksdel och vardagsdel. 

 

14. Hur är möblerbarheten i rummet? 

Det finns många väggar med fönster så man måste gå in i lägenheten för att förstå hur 

den verkligen ser ut. Sen är det ganska givet hur man ska möblera. 

 

15. Hur är ljudnivån mellan köket och vardagsrummet? 

Man stör varandra om den ena tittar på tv och den andra håller på i köket. 

 

16. Finns det någon risk för insyn? Om ja, påverkas du av det? 

Insyn är ett väldigt stort problem som kan vara anledningen till att vi flyttar härifrån. 

Vår balkong vetter mot den andra byggnaden. Det är så nära så man ser allt de gör. 

Det är väldigt störigt, det är nästan så att man är i samma rum. 

 

Intervju I – 2 Rok 
1. Kön 

Man 

 

2. Ålder 

Under 20 

 

3. Hur många bor i hushållet? I vilka åldrar? 

2 personer, 40-50 år 
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4. Hur stor är lägenheten? 

46 kvm 

 

5. Vad har ni för sysselsättning? 

Student och arbetare 

 

6. Vilken typ av bostad hade ni innan? 

Hyresrätt 

 

7. Var det också i en öppen planlösning? 

Nej, det var avskilt 

 

8. Om nej - varför valde ni att flytta till en lägenhet med öppen planlösning? 

För att vi ville ha en känsla av att det är större. 

 

9. Vilka var de avgörande faktorerna att flytta hit? 

För att det en centralt beläget och nybyggt. 

 

10. Vad ser ni för fördelar med öppen planlösning? 

Det är väldigt ljust. 

 

11. Vad ser ni för nackdelar med öppen planlösning? 

Det är en mindre lägenhet än den vi hade innan så allt får inte plats. Allt blir kompakt, 

det är svårt att expandera. 

 

12. Hur ser ni på lägenhetens köksstandard? Får all utrustning såsom, kaffemaskin, 

vattenkokare etc plats? Finns det något som saknas eller kunde gjorts bättre? 

Jag tycker att den är bra, vi får plats med alla våra grejer.  

 

13. Vad använder ni vardagsrummet till? Vilka aktiviteter pågår i vardagsrum ex. äta 

framför tv:n eller vid ett separat middagsbord? 

En tv finns i vardagsrummet samt en sovplats. 

 

14. Hur är möblerbarheten i rummet? 

Det är mycket grejer som ska få plats på en liten yta  och sängen står där matbordet 

bör stå så möbleringen är lite omvänd. Det är inte helt givet hur man ska möblera. 

 

15. Hur är ljudnivån mellan köket och vardagsrummet? 

Ljudnivån är lite jobbig för att en person sover i vardagsrummet. 

 

16. Finns det någon risk för insyn? Om ja, påverkas du av det? 

Man kan se in och det är lite jobbigt. Vi bodde i förorten innan och där behövde man 

inte oroa sig alls. Vi har satt upp gardiner nu så jag hoppas att det funkar. 
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Intervju J – 4 Rok 
1. Kön 

Kvinna. 

 

2. Ålder 

60-70 år. 

 

3. Hur många bor i hushållet? I vilka åldrar? 

Två personer mellan 60-70 år. 

 

4. Hur stor är lägenheten? 

105 kvm. 

 

5. Vad har ni för sysselsättning? 

Vi är pensionärer. 

 

6. Vilken typ av bostad hade ni innan? 

Radhus i Huskvarna. 

 

7. Var det också i en öppen planlösning? 

Det var avskilt med ett litet kök och separat matrum. 

 

8. Om nej - varför valde ni att flytta till en lägenhet med öppen planlösning? 

För att man kan umgås med den som lagar mat och det blir inga långa avstånd. Vill 

jag säga något till min man så behöver jag inte gå ut ur köket och in till ett annat rum. 

Jag kan säga det direkt istället. Idag byggs det ju i stort sett bara lägenheter med 

öppen planlösning. 

 

9. Vilka var de avgörande faktorerna att flytta hit? 

Vi ville inte ha kvar huset och läget på den här byggnaden var bra.  

 

10. Vad ser ni för fördelar med öppen planlösning? 

Jag ser bara fördelar med det. Det är socialt. 

 

11. Vad ser ni för nackdelar med öppen planlösning? 

Inga nackdelar. 

 

12. Hur ser ni på lägenhetens köksstandard? Får all utrustning såsom, kaffemaskin, 

vattenkokare etc plats? Finns det något som saknas eller kunde gjorts bättre? 

Standarden är bra. Det finns bra med förvaring, mycket lådor och skåp. Vi hade mer 

plats i vår tidigare bostad. Det är väldigt bra att ugnen och spisen är separata för då 

slipper jag böja mig ner. 

 

13. Vad använder ni vardagsrummet till? Vilka aktiviteter pågår i vardagsrum ex. äta 

framför tv:n eller vid ett separat middagsbord? 

Vi tittar på tv, umgås och läser i vardagsrummet. Vi äter alltid vid middagsbordet. 
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14. Hur är möblerbarheten i rummet? 

Det var jättesvårtatt möblera. Vi fick köpa helt nya möbler för att de gamla inte fick 

plats. Vi fick tänka om med inredningen, inget fel med det, men vi fick tänka om helt 

enkelt. 

 

15. Hur är ljudnivån mellan köket och vardagsrummet? 

Ljud mellan kök och vardagsdel är inget som stör. Man hör absolut mer nu än innan 

med det är inte störande. 

 

16. Finns det någon risk för insyn? Om ja, påverkas du av det? 

Folk får titta in om de vill. Vi har en balkong mot grannhuset, men det är inget jag 

tänker på. Hade vi haft balkong mot länsstyrelsen (väster) så hade vi inte flytta hit. 
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stockholm. Köket har blivit 
hemmets viktigaste status-
markör.

– Det är viktigt att köket har 
personlighet och är mysigt. Det 
ger sociala pluspoäng, säger 
Ingela Stenson, omvärldsana-
lytiker på United Minds.

Köket har växt 
till att vara 
mer än ett 
kök. Nu är det 
hemmets hjär-
ta. Ett öppet 
rum där allt 
och alla ska få 
plats. I en hör-
na läser tonår-
ingen sina läx-
or, i den andra 
har föräldern 
en tillfällig ar-
betsplats. I ena sekunden är köket 
ett ställe för matlagning och jobb, 
i den andra en plats för prat och 
mys.

– Just myset är viktigt. I köket vill 
man samlas och kunna ha det trev-
ligt, både i vardagen och till fest.  
Att äta tillsammans anses jätte-
viktigt i familjen eller i den krets 
man befinner sig i. Och att laga 
mat från grunden till sina barn är 
det allra mest statusfyllda, även om 
man inte alltid hinner, säger Inge-
la Stenson, som är trendanalytiker 
kring mat och livsstil på analys- och 
strategiföretaget United Minds.

Och visst lagar svenskarna mat 
hemma.

– Att vi bara tinar fryst fiskgra-
täng och köper färdigmat, trots 
alla teveprogram och den enor-
ma kokboksskörden, är en myt. Se 
bara på utbudet i våra mataffärer. 
Visst, vi äter färdigmat också, men 
vi lagar även själva.
Även om köket låter som en skön 
och avspänd plats, kan nog pif-
fandet ge en del prestationsång-
est. För helst ska man ha en tanke 
med hur köket ser ut. Personlighet 
är viktigt. Köket säger mycket om 
hur vi vill framstå som människor.

– Vissa gillar moderna, designa-
de kök, andra väljer den lantliga 
stilen, eller retrostilen. Det är oli-
ka. Men vi satsar på något som ger 
oss sociala pluspoäng. Sedan kan vi 
säga att ’vi hade gäster i lördags, vi 
satt i köket hela kvällen och hade 
så himla trevligt!’.

När det gäller återvinning tror 
Ingela Stenson på förändringar.

– Vi slänger upp till en tredjedel 
av maten vi köper, och är egentli-
gen rätt bekymrade över det. Där 
tror jag det kommer hända myck-
et framöver. 

Linda BergdaHL
tt

Köket är hemmets hjärta

Ingela Stenson, 
trendanalyti-
ker inom mat och 
livsstil.

foto United Minds

Så utvecklas köket
Omvärldsanalytikern Ingela Stenson spanar om vad som händer i köket:
Odling hemma: Vi vill få jord under naglarna, vare sig vi bor i lägenhet el-
ler hus. Mer odling på köksbänken väntas.
Teknik: Laptopen, Ipaden och högtalarna har kommit in i köket. Det be-
tyder allt från fler avlastningsytor till fler strömuttag.
Personlig stil: Retro, modern eller lantligt spelar inte så stor roll. Men att 
sätta sin personliga prägel på köket ger pluspoäng.
Öppet rum: Dörren till köket ska vara öppen eller helt borttagen, även 
vid besök. Köket är den absolut viktigaste delen av hemmet. foto PontUs LUndahL/tt
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Abstract 

This paper presents findings of a study on the living room of apartment-type houses. The aim was to trace the pattern 
and preferences of furniture arrangement in constrained space at apartment blocks which accommodated families of 
Malaysian Police personnel located in a Kuala Lumpur suburb. The data show that common items available in each 
living room are the settees, coffee table, dining table and chairs, small table for the television and shoe rack. Three 
activity-based zones were identified as “living”, “dining” and “entertainment”. Despite the tight space provided, the 
families showed their creativity in reflecting their individuality and way of life.  
 
© 2012 Published by Elsevier Ltd. Selection and peer-review under responsibility of the Centre for Environment-
Behaviour Studies (cE-Bs), Faculty of Architecture, Planning & Surveying, Universiti Teknologi MARA, Malaysia  

Keywords: Living room; furniture; spatial configuration; furniture; way of life 

1. Introduction 

The living room is considered as the focal point of the house where daily activities take place. In 
traditional Malaysian families, the family members gather in the living room to discuss or communicate 
about domestic matters or just to spend time with them. At other time, the living room is the area where 
guests and visitors are entertained. Indeed, the living room is an important area where “special treatment” 

 

* Corresponding author. Tel.: +0-603-5544-4236 
E-mail address: mbsaruwono@yahoo.co.uk. 

Available online at www.sciencedirect.com

© 2012 Published by Elsevier Ltd. Selection and peer-review under responsibility of the Centre for Environment- Behaviour 
Studies (cE-Bs), Faculty of Architecture, Planning & Surveying, Universiti Teknologi MARA, Malaysia 
Open access under CC BY-NC-ND license.

Open access under CC BY-NC-ND license.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Elin
Maskinskriven text
Bilaga 3

Elin
Maskinskriven text
47



910   Masran Saruwono et al.  /  Procedia - Social and Behavioral Sciences   50  ( 2012 )  909 – 919 

is given compared to other sections within the house. In high rise apartment-type housing, where there are 
limited outdoor spaces, occupants tend to spend even more of their time in the living room. Furniture is 
one of the vital items that controls and determines the usage of the living room. Hence, within the space 
of living room provided, occupants would give a great deal of time and resources to organise the living 
room furniture depending on their personal preferences, needs and priorities. The selection and 
arrangement of furniture in a space is strongly influenced by the functional needs and creativity of the 
users. Within the limited space of the living room of an apartment, families have to maximise the use of 
space virtually beyond actual dimension and diversify the use of space. To cater for the family living 
inside the house, furniture inside the living room are arranged in variety of ways to fit the needs of a 
particular family.  

1.1. Aim and objectives of study 

The general aim of the study is to identify the response of occupants towards the given environment 
and how their behaviour translates to the furniture layout of their living rooms. The investigation explores 
the furniture layout configurations of different families and to map out whether there are similarities and 
differences. To begin with, the functions of the living room and principle in planning for living as found 
in the literature were investigated. This was to provide the conceptual framework for the study. 
Consequently, the study was set with the following objectives: 
 To examine the choice of furniture items in the living room space of apartment-type housing 

environment 
 To identify the preference for and pattern of different furniture arrangements in the living room of 

apartment-type housing units 
 To investigate how families do their “home-making” focusing on their living space  

2. Concept and functions of the living room 

Living room is chiefly used as an area for the family to gather together and communicate to share 
leisurely activities. It has to provide a physical space where communication of self and with others takes 
place (Amaturo et al, 1987). Hence, communication and interactions are two main activities that are 
commonly observed in the living room. Subsequently, this suggests that the atmosphere in the living 
room can be rather less formal. Arrangement of furniture in the living room reflects the personality and 
preferences of the family. Based on the study by Mitton & Nystuen (2007), it is arguable that generally 
today, formal living room is no longer desired by many homeowners.  

Research regarding functions of a living room show that this space serves to host and entertain guests 
(Rechavi, 2009). As it usually is, the first space to enter in a house, living room accommodates guest 
depending on its size and capacity. Sufficient furniture inside a living room will provide adequate space 
for the guest and the house owner. Therefore, the interaction and communication between guests and 
house owners depends on the furniture arrangement of the living room. Living room also creates 
opportunity to host special occasions within the living room’s capacity and spatial organisation of the 
spaces. A study by Tsunetsugu et al (2005) found that differences in the designs of living rooms cause 
different physiological responses. Their findings showed that rooms with a certain arrangement of 
furniture will result on certain behaviour of the user. Home owners are able to control the perimeter of 
interaction of guest through certain furniture layout.   

Another function of a living room is as a space to mingle and spend time with family. As a main 
gathering space in the house, living room allows family members to get together and join in a range of 
activities desirable (Mitton & Nystuen, 2007). Family members have the opportunity to spend quality 
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time together with variety of activities such as watching television, talking about their day and playing 
video games. Different activities require different furniture spatial arrangement to suit the needs. As a 
space for informal time with loved ones, different level of intimacy is provided in a living room (Rechavi, 
2009). Intimacy may be created by cluster sitting arrangement. Mitton & Nystuen (2007) stated that 
within a larger space, conversations cluster may be formed by simply arranging furniture into separate 
groups. 

The living room provides a space of “solitude” to the users and functions as private space for the users 
(Marshall, 1974). The privacy caters on a variety of activities that includes reading, writing journal, and 
even meditation. What is the reason for the users to end up choosing private room as a solitude space 
rather than a more private room in the house? When architectural limitation occurred such as lack of 
private rooms, users tend to utilize the living room as their solitude area (Rechavi, 2008). According to 
Rubenstein (1989), comfort is one of the vital reasons for users to physical and psychological experience 
in their living room. Therefore the arrangement and choice of furniture reveal different levels of comfort 
for the users. Furniture layout provides a certain relation towards achieving comfort level and users 
decide their level of comfort based on their own personal preference and experience.    

2.1.  Influence of culture and beliefs on living 

Culture and belief also have strong influence the arrangement of furniture in a living room. According 
to Rapoport (1969), the act of building a house is a cultural phenomenon, therefore the cultural 
environment it belongs to deeply influenced the formal organization. Culture is adapted in the living room 
and the furniture layout as a belief of the owner over the power of nature and energy. Furthermore, 
cultural behaviour and their inhabitant’s activities are affected by the social and cultural background of 
their time and region (Choi & Yoon, nd). There were times when the owner arrange their furniture in a 
space based on culture and belief. 

The Chinese Art of placement, known as Feng Shui is the study, examination and understanding of the 
essential energies of people and places. Helm (2007) stated that it is shaped through the flow and 
circulation of “Chi” which is an important energy and its relation of Yin and Yang within the five 
elements which are wood, fire, metal, earth and water. Hence, Feng Shui is associated with the interaction 
between human and the nature that surrounds us. This creates energy that can play its part on the 
everyday life and the behaviour of people.  

The Indian is popular with Vaastushastra or Vaastu that means dwelling place and it is known today as 
the ancient Indian science architecture (Das, 2006). Das indicated the five main elements which are earth, 
water, wind, fire and space that interplay within them through forces of nature to retain equilibrium. 
Vaastu affect not only human behaviour but also the living being on earth. This belief is adapted to local 
environment hence spreads to the spatial arrangement of buildings, homes, and gardens.  

For the Muslims, the main principle in organising the spaces within the house is the adherence in 
separation between men and women. For this reason, the living space shall provide a separate area for 
men and women guests who are not close relatives. It should be noted that is no restriction between men 
and women to mingle among themselves within the family. Such code had a strong influence on the 
design of the layout and organisation of space of dwellings in Muslim communities. The planning of the 
traditional Malay houses is a clear example of spaces that conform to the principle. 

2.2.  Factors in planning a space for living 

Other than considering culture and beliefs as part of a factor on planning a life space, the influence of 
people, lifestyle and psychology are also vital. The number and relationships of peoples utilising the 
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space should be a big concern to identify the needs of individual or group of people (Faulkner & 
Faulkner, 1975b). The living room can be seen as a living organism, dynamic rather than static, where the 
occupant who makes use of the space rather than vice versa (Magnani, 1978). The organisation of the 
furniture should responds to the needs and priority of the user. Therefore it proved that owners have the 
ability to control the usage and function of a living room prior to planning.  

Accordingly, Faulkner & Faulkner (1975a) found that daily cycles of the users are strongly related to 
the planning of space in a living room where the classic nuclear family routine might have a common 
spatial organisation that includes relaxation, comfort and spending time with family. Despite this common 
organisation, certain family that work at home might include their workspace in the living room. The 
space planning should accommodate different priority and daily activities. According to Lam & Thomas 
(2007), convertible furniture solve the problem with cramped quarters two or more functions are packed 
in one piece and can be put away. Hence, the furniture is visible only when it is needed and the crowded 
environment can be reduced.  By overlapping certain activities in a space, more than one activity can be 
done in a certain part of the room and less furniture is required. The living room is illustrated between the 
conflicting desires for “nest” or “vista” where it differs between people and their psychology (Faulkner & 
Faulkner, 1975a). The psychological protection of a “nest” describes a small, cosy and snug space, 
whereas “vista” illustrates open space with lack of confinement. Despite the difference physical aspects, 
both of these desires would provide the feeling of comfort and protection to different individual. 

2.3.  Organizing and space planning 

Planning the furniture arrangement of a space needs careful considerations. Faulkner & Faulkner 
(1975) suggests that proper agenda should be drafted in order to produce an efficient planning. The 
elements of the program include functional goals, equipment needs, and the character of the proposed 
space. Special functions could consist of the consideration of the small children in the house that require 
less furniture to be arrange at the middle of the living room. Some furniture with sharp edges or are likely 
to tips are hazardous to the children (Drury & Czaja, 1998). Appropriate selection of safe furniture should 
be a priority. Identification of the equipment needs would help to determine the arrangement of certain 
equipment such as television that needs to be close to a power plug point. The character of the proposed 
space is related to the emotional impact of the space and their design upon the users of the living room. 
As a main focus space of the house, the living room should provide safety, comfort and relaxation to the 
occupants of the house. When minimum space is a concern, the aspect of priority is given to circulation 
where paths and movement should be short and direct. To achieve that, the spatial organisation of 
furniture is vital where furniture is arranged to create the circulation in a living room.  

Winston Churchill had once said that first, we build our buildings, then our buildings shape our lives. 
This statement remains relevant and indeed, provides a guide for a functional planning of a space in our 
homes which also a reflection of our way of living. A house should be representative of the owner and 
mirror their personal taste (Magnani, 1978). Functional planning started with the study of activities that 
are being done in a space and the accommodation of space needed to cater to the activities follows 
(Faulkner & Faulkner, 1975b). Different family might have different activities done in a living room as a 
priority. For example, certain family prefer to watch the television in the living room while others may 
prefer a quiet space for relaxation. Despite all the different priority and lifestyle of a space, when 
minimum space is available, it is vital to open up the space to create more available square footage. The 
main intent is to turn a tight space into one that appears wider and larger.  
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2.4.  Domestic space and functions 

Studies on domestic space commonly focuses on spatial type, physical boundaries that shapes a living 
space or on the cultural and behavioural code that resolve the way space is used and claimed within the 
home. Understanding the fundamentals of space is acquired once these factors are taken into 
consideration for domestic spaces. With sufficient knowledge and understanding to spatial and social 
activities within a home, a space can easily be accessed through the organisation process with relation to 
its anthropological and behavioural approach (Asquith, 2007). Accordingly, Asquith suggests that in 
order to illustrate perceptions and cognitions to establish the usage of space, studies concerning behaviour 
to the environment are done and special attention is given on space use from an individual perspective or 
within role. Certain individual that utilise the space will have specific values and standard with respond to 
the space. 

The anthropological approach concerns about the built form and its relation to the space or structure 
as a symbol of the culture. Cultures are based on values and beliefs of an individual or group of people. 
With the identified activities, routines and rituals performed by an individual or group of people are not 
just culture but also context dependent. This proved that the environment of the context has impact on the 
domestic space. 

The behavioural approach related closely to the responses, attachments, perceptions and meanings that 
individuals within the family structure link with the spaces in their home (Asquith, 2007). For this reason, 
to illustrate the domestic space of a space inside a home, other spaces should not be neglected and 
because they are strongly associated between each spaces. Despite having organised space constraints the 
users, the organisation of a space may or may not imitate social purpose at certain time. The social 
purpose of a space can be described by the behavioural approach. Asquith also analysed the behavioural 
approach of spatial behaviour that not only relate to the spreading of cultural and social importance but 
also the language, name, religion, behaviour, status, aspiration and social hierarchy. Within a space, 
reflection of this aspect will be distinguished through their behaviour and thus the arrangement off 
furniture has to follow.  

In sum, the furniture layout of the living room is related to many aspects and elements. The functions 
of the living room varies through different living room units and serve the purpose of a solitude space, 
hosting guest and family gathering area. Moreover, the furniture layout is seen to respond to the 
environment and people’s behaviour, lifestyle and psychology that prompt it to reflect the culture in its 
surrounding. Feng Shui and Vaastushastra are two of the many cultures and beliefs that influence the 
furniture layout of a living room. In addition, the Muslims belief system is strict on separating between 
men and women. Hence, there are several methods on organizing a space through its plan such as space 
modulation, space organization and functional planning. Living room is one of the most sacred spaces in 
a house unit and the anthropological approach and behavioural approach can be used as the approach of 
study.  

3. Research method 

Observational approach was chosen as the main data gathering which was largely used in some 
behavioural studies. Employing this technique is considered appropriate for the present study as it 
involves observation of furniture arrangement on similar layout plan of the living rooms. Generally, it 
involved taking records of the furniture items in living room of each house visited. The selected area was 
a housing development known as Kompleks Perumahan Polis in Kelana Jaya. The housing units were 
built to accommodate the family of Police officers attached to the Petaling Jaya Branch. 
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There were altogether 13 blocks of apartment-type accommodation consisting 20 housing units in each 
block. A total of 26 units were randomly selected from four different blocks. The selection was mainly 
based on familiarity of the researcher with the occupants as well as recommendation by neighbours.  

3.1. Data collection and analysis procedure 

The data set used in this study was obtained and analysed in three stages. Firstly, a pre-drawn sketch of 
the living room was prepared. This was followed by making calls to certain houses to ask permission on 
visiting their house for this purpose. Besides, visits were carried out through recommendation of the 
neighbours over certain houses. The visits and observations took place in February 2011 between 12 pm 
to 4 pm within a period of three days. It was during the school holiday when the visits were conducted 
and family members including school going children were seen fully utilising the living room.  

The arrangement of furniture layout of every living room was sketched out on the blank plan prepared 
earlier. The living room floor area is approximately 33 square metres and it is connected to a 7 square 
metre balcony divided by glass sliding door. Other than the balcony it is also connected to the master 
bedroom, kitchen and hallway to the other bedrooms. The layout plan of the living room is shown in 
Figure 1. Based on the configuration, it seems clear that living room space was intended to combine the 
living, dining and entertainment activities. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Pre-drawn sketch plan of the living room of the Kompleks Perumahan Polis Kelana Jaya 

Subsequently still-photos of the living rooms were taken with the permission from the occupants. To 
maintain consistency, photographs were taken from approximately the same point which was near the 
entrance door into the housing units. In other cases, the photos were taken from different angle to 
maximise the area captured in photograph. Short notes and important information were taken while 
observing the room to assist with the analysis later.   

The second stage involved the analysis of the sketches, still photographs, observation and data 
collected. The sketches were redrawn in AutoCad Drawing as accurately as possible, illustrating the 
approximate size, location and arrangement of the furniture. The photograph of each living room is 
arranged next to the completed AutoCad Drawing in order to help visualise the actual configuration 
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during the process of observation off-site. Further analysis of the plans will attempt to identify similarities 
and differences of furniture arrangement among the living rooms. 

4. Results and findings 

All the living rooms visited contained furniture items commonly found in ordinary families. Two main 
items in all the houses are the lounge set and dining table. In most cases, the three activity zones; living, 
dining and entertainment are quite easily identified as this is signified by the placement of furniture items. 
The living zone is where the lounge set with a coffee table; the dining is indicated by the table and chairs; 
and the entertainment is denoted by the existence of television/video set. Furniture items that were 
recorded are lounge sets (in various combinations of one, two and three seater sets), dining table with 
chairs (rectangular or round shape), shoe rack, dedicated television table and desktop computer table. The 
number of each item available and recorded in all the houses is shown in Figure 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2. Furniture items recorded in the living rooms (n=26) 

A variety of lounge sets of different sizes and designs was revealed in the observation. Lounge sets 
with modern designs are the most common and found in 15 of the 26 living rooms visited. They are of 
leather/half leather or fabric finish. 

 There are also wooden lounge sets with light carvings imported from Indonesia known as “perabot 
jati” or Indonesian teak furniture (found in six living rooms). Other less common designs found include 
Italian style lounge sets and sets made of rattan (found in two livings respectively). The lounge sets is of 
one, two or three seaters configurations and are arranged in parallel, L-shape, U-shape or with no 
particular organisation. The number of seating ranges from six to maximum ten except for one case where 
only three single seater set was available. The lounge set is usually complemented with a small 
rectangular coffee table.Rectangular dining tables are more preferred by families compared to the round 
shape which were only found in five of the living rooms. 

 Due to space constraint, having rectangular table could be easier to arrange compared with the round 
one as it would take up more space. Rectangular table can be tucked to the wall or corners of the living 
room quite simply if required.It appears shoe rack is an item which is quite important as this was 
available in almost all the houses. The shoe rack is logically placed near the main door for ease of taking 
off the shoes once the occupants enter the house. Those without the shoe rack appear to leave their shoes 
outside of the house unit or arrange them on the floor without using shoe rack. Only a small fraction 
(seven cases) had a computer located in their living rooms. It was not clear whether the figure comprised 
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1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

all who owned a computer, or actually occupants might prefer having it in the bedrooms so that they have 
better concentration while working.  
 

4.1.  Layout arrangement of furniture 

The analysis of the plans has shown that occupants have unlimited number of ways in arranging their 
furniture. Figure 3 and 3d display the various configurations of furniture layout of all the houses where 
none of the samples are identical. The data show that the majority had their furniture arranged in 
“clusters” where items are grouped according to activity zones within the living room space Fig 4(a).  
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Fig. 3. Clustered furniture (sample units 1 – 19) and  centralised furniture arrangements along the four sides of the wall and the 
living, dining and entertaining zones are combined (sample units 20 – 25). 

Thus, the lounge sets and the television area are arranged to obtain optimum relaxation at one area 
while the dining is by and large at the opposite corner. The placement of each furniture item was decided 
mainly for functional reasons. This perhaps shows that families intended to divide each space virtually so 
that activities can take place at the same time with little interference. For instance, a member of the family 
may watch the television while another is having a meal. 

It was also observed that a small number of cases had their living room furniture arranged centrally 
Fig 4(b). By this it means the occupants prefer to have “open space” in the middle of the room with the 
furniture arranged around it and backing the four walls. This arrangement may be considered as what 
commonly known as “open planning”. The assumed advantage of such planning is a sense of 
spaciousness and direct passage for circulation. Another advantage for having a centralised furniture 
layout with open planning is that it will minimize the cleaning process where occupants can easily sweep 
or mop the floor with less obstruction of the furniture. However, such an arrangement is not considered as 
too straight-forward and less challenging and less attractive. It is also probably for this reason that 
occupants seem to prefer clustered layout as compared to centralised arrangement in home-making 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 4. (a) Clustered furniture arrangement defines the living, dining and entertainment zones. (b) Centralised furniture arrangements 
along the four sides of the wall and the living, dining and entertaining zones are not clearly delineated.  

4.2. Activity zoning within the living room  

The focal point of the living room is the lounge set and as previously shown, is arranged at the most 
central area of the space. This is logical because the lounge set which usually consists of 1+2+3 plus a 
coffee table at the centre uses more space compared to other furniture items. In the clustered arrangement, 
the lounge units are closely placed to each other creating a rather confined feeling of space Fig 5(a) and 
(b). On the other hand, the feeling of spaciousness is generated in centralised setting Fig 6(a) and (b). 
However, other factors such as the choice of furniture type play a role in making the ambience. 

The location of the dining area is seen to be fixed and adjacent to the location of the kitchen. This 
planning is more convenient to serve the purpose of the connection between dining area and kitchen. It 
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also gives the impression that most of the occupants arranged their furniture based on its functions 
compared to concept or creativity.   

From the observation it is interesting to note that the television area is usually fixed at either end of the 
room. This occurs because of the location of the power switch at that particular corner of the living room. 
However, some of the occupants locate their television at the opposite wall of the power switch location. 
It is quite surprising that these occupants had the initiative to connect their power cable all the way across 
the living room. Closer observation found that most families arranged their furniture that they block a 
large part of the sliding door to the balcony. Within the tight space given, they had to fit in all of the 
furniture needed thus, creating obstruction of circulation in the living room. The sliding door that was 
supposed to provide occupants with outside view is blocked by seats and coffee table. Hence, the balcony 
is not fully utilised as a viewing deck but in many instances, is used as storage space instead. Perhaps also 
that family prefers to block the sliding door to prevent their children from freely accessing playing at the 
balcony which can be dangerous. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 5. (a) and (b) Clustered arrangement creates a confined feeling of space 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 6. (a) and (b) Centralised arrangement creates a feeling of spaciousness 

5. Conclusion and recommendations 

The analysis showed that most of the furniture items available in the living rooms of all the houses are 
typically similar but of variety of designs. The three main items include the lounge set, dining table and 
television table/holder. The choice of each item differs between houses although it is apparent that the 
modern-style of living of all the families is apparent. The furniture items are of common design and style, 
perhaps were purchased from shops on the high street. 

Arrangement of furniture items vary greatly between houses. It was possible to categorise the 
arrangement simply into clustered and centralised. The clustered arrangement outnumbered the 

Elin
Maskinskriven text
56



919 Masran Saruwono et al.  /  Procedia - Social and Behavioral Sciences   50  ( 2012 )  909 – 919 

centralised layout by three to one indicating the preference of the families to segregate space according to 
activity zones. Despite the practicality and feeling of spaciousness, the centralised configuration did not 
seem preferred by the families in home-making. 

The study shows that the furniture arrangement is very much dictated by the restrict space of the living 
room. With the minimal space provided, occupants should be aware of the types and size of furniture they 
are buying. Despite the tight space provided, occupants should take control of the furniture layout and 
arrangement since it should reflect the individuality of the occupants and respond to their daily lifestyle 
rather than following others. 
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a b s t r a c t

This paper presents findings from a study on people’s uses and experiences of their living rooms. The
researcher conducted in-depth interviews with sixteen middle-class residents of the Metropolitan New
York area. Interviews were conducted in participants’ living rooms, and were supplemented by obser-
vations, sketches and still-photographs. In the past, social scientists have viewed the living room as
serving the purpose of communicating the dwellers’ image to guests. Findings from the present study
show that dwellers may use their living rooms not only to host guests, but also for their own solitary
uses, as well as for sharing time with partners. All uses were found to be meaningful and pertinent to the
dwelling experience. Findings also reveal that the living room may provide opportunities for intimacy
between dwellers and their partners, as well as between dwellers and their guests. For all participants
living rooms contained objects that were highly meaningful to them. It is suggested that objects in the
living rooms are used to instigate and mediate contemplation about significant others, as well as to
regulate the amount of intimacy desired with guests.

� 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

According to previous research, the living room is mostly used
to communicate self and social identity to guests (e.g., Amaturo,
Costagliola, & Ragone, 1987; Cooper, 1974; Goffman, 1959; Korosec-
Serfaty, 1984; Laumann & House, 1970). Thus, the communication
of identity was highlighted, while researchers paid less attention to
more personal and private meanings.

A more recent study that investigated the dwelling experiences
of inhabitants of studios and shared apartments in New York City
(Rechavi, 1996) found that participants created spaces in their
rooms that included a large seating item, in front of which was
a coffee-table, or beside which was an end table. These wall-less
‘‘living rooms’’ were used for hosting guests, as well as for the lei-
sure activities of the dwellers. The fact that dwellers of such small
spaces set aside an area resembling a living room suggested that
living rooms were central to the experience of home, and that
the living room may afford a richness of experience that had not
yet been explored. The current paper presents some findings
from a study that attempted to more fully understand dwellers’
experiences of their living rooms, as reflected in their own
descriptions.

2. Literature review

The present study was guided by the grounded theory approach
(Strauss & Corbin, 1990), and did not test hypotheses deducted from
existing literature. However, the findings of the present study did
bring up hypotheses of relevance to previous literature and, thus,
open up new debates and avenues of research. Therefore, before
describing the present study, it is worthwhile to review the general
research context in which it can be situated. More specific com-
ments regarding past studies will be presented along with the
findings, and hypotheses relevant to past studies will be presented
in the discussion.

2.1. The living room as a public space

Goffman (1959) analyzed social interactions in terms of the
‘‘performances’’ people give, that is, the communication of their
social characteristics to others. According to Goffman, places of
human interaction can usually be divided into ‘‘front regions,’’ such
as the living room and dining room, where performances actually
take place, and ‘‘back regions,’’ such as the bedroom and bath-
rooms, where preparations for such performances are made.

Similar to Goffman (1959), Korosec-Serfaty (1984) accepted
a division between spaces that are used as a facade, and other
spaces where a personal, hidden life takes place. Contrasting cellars
and attics with the living room, Korosec-Serfaty claimed that only
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socially acceptable aspects of the dweller’s life are expressed in the
living room. The living room, as such, is not where more secretive
or personal aspects of the dweller manifest themselves.

Basing their study on the a-priori assumption that the living
room is indeed the domestic space used to create certain impres-
sions, Laumann and House (1970) attempted to relate social char-
acteristics (i.e., status, social mobility and social attitudes) to style
of living room decor. Influenced by Goffman (1959), Laumann and
House explained that the living room is where communication of
social characteristics takes place. Hence, it is the room where such
a connection between social identity and style would most likely be
revealed.

Similarly, assuming that household objects, in particular living
room objects, are used to communicate social affiliation, Amaturo
et al. (1987) chose the living room as their setting of choice, and
found that social mobility and social inconsistency were related to
the value of living room objects, their arrangement (symmetrical/
asymmetrical) and their use (functional or symbolic). In addition, in
her well-known study of the Berkeley community, Cooper (1974)
viewed the living room of the nuclear family as the domestic space
used to communicate that family’s identity to guests.

Studies of home in different cultures have demonstrated that
the designation of certain areas within the home for public activi-
ties is a universal phenomenon. According to these studies, across
cultures one can find rooms or spaces within the home that are
designated for hosting, and are separate from spaces that are used
for the private needs of the household. Research that has demon-
strated this phenomenon includes a study of Peruvian dwellings
(Alexander, Ishikawa, & Silverstein, 1977), a study of housing in the
town of Kabilya in Algeria (Bourdieu, 1977), an assessment of tra-
ditional dwellings of the Nubian people in Egypt and the traditional
Pueblo housing (Gauvain, Altman, & Fahim, 1983), an investigation
of Bedouin dwellings in Israel (Sebba, 1991), and a description of
Japanese traditional pre-World War II housing (Omata, 1992). The
above studies not only showed that such distinctions between the
private and public spaces of the home exist in different cultures, but
also suggested that such distinctions are vital for retaining the
cultural values of the people studied.

Finally, viewing the dwelling as consisting of spatial polar op-
positions, the literature on binary oppositions supports the notion
of a clear separation between public and private spaces within the
home, and hence the notion that the living room has a public
function in opposition to other, private, areas in the home. For in-
stance, Bachelard (1969) claimed that in a proper dwelling, differ-
ent spaces within the home gained their polar and complementing
meanings from their location within a vertical order. Thus, the roof
represents the rational element of shelter, whereas the cellar
comprises the irrational dark element of the house. Korosec-Serfaty
(1984) objected to Bachelard’s insistence of the importance of
verticality, yet continued to claim that spaces in the dwelling
needed to be charged with opposing polarities of spatial locations
(e.g., front–back), psychological meanings (visible–secret), levels of
uses (work–leisure) and social functions (private–public). Such
oppositions, according to her, complement one another and help
the dwelling become a unified entity. Jacobson, Silverstein, and
Winslow (1990) suggested that the good design of homes in-
corporates contrasting qualities, such as inside–outside, dark–light
and warm–cold. They also provide guiding principles for connect-
ing such oppositions.

Wood and Beck (1994) divided the home of one of the authors
into various polar oppositions. These included physical oppositions,
such as ‘‘high/low’’ (p. 328), oppositions of cultural conventions,
such as ‘‘academic/nonacademic’’ (p. 327), social, such as ‘‘Denis’s
side of the family/Ingrid’s side of the family’’ (p. 327), and other
types of oppositions. In all, Wood and Beck (1994) include more
than such 130 binary oppositions.

According to the research on domestic binary oppositions,
homes are (Wood & Beck, 1994) or should be (Bachelard, 1969;
Jacobson et al., 1990; Korosec-Serfaty, 1984) divided into polar
spatial oppositions. This would suggest that the living room is
exclusively an area for public activities. Yet, there is literature that
supports the possibility of a living room serving several different
and opposing functions. In fact, as I describe in the following sec-
tion, several of the authors previously mentioned as proposing
a clear spatial allocation of private and public domestic activities
(Gauvain et al., 1983; Goffman, 1959; Korosec-Serfaty, 1984) have
also suggested a temporal allocation that allows for spatial multi-
functionality. The following section presents this idea, as well as
evidence from historic studies, supporting the notion of a multi-
functional living room.

2.2. Support for a multifunctional living room

The literature on the history of housing supports the existence
of a living room that incorporates several functions. Indeed, his-
torians of housing agree that in middle-class Europe and the United
States domestic spaces designated exclusively for entertainment of
guests existed approximately between the 17th century and the
19th century (Aries, 1962; Grier, 1988; Rybczynski, 1986). During
the 19th century the term ‘‘parlor’’ was applied for the room des-
ignated for entertaining guests in homes of the middle-class
(Cromley, 1990a). However, beginning in the late 19th century, the
separation between public and private began to blur and we begin
to see the emergence of the middle-class multipurpose living
room: the term ‘‘living room’’ made its appearance during the late
19th century. At first it was used to make the distinction between
the room that functioned for formal entertaining, the parlor, and
the room used by the household for work and leisure, the living
room (Cromley, 1990a). Eventually, the living room began to replace
the parlor as a room that was now designated not only for formal
entertaining, but also for the everyday use of the household
members (Grier, 1988; Grow, 1980).

According to historians, several developments led the middle-
class to prefer a multipurpose living room. For one, the size of
houses decreased as a result of the growing allocation of funds for
domestic technology and the automobile during the early 20th
century (Wright, 1981). The reduction in size allowed for fewer
rooms. In addition, the average number of children per household
and the elimination of storage of homemade products reduced the
number of rooms needed (Wright, 1981). Rapid urban growth
pressures elevated land prices, which led to smaller apartments
(Cromley, 1990a). These developments coincided with a shift from
a Victorian ideal of bigness to smaller and more simple schemes
(Grier, 1988; Wright, 1975). In addition, social critics and authors of
design books at the time suggested that households display their
own ‘‘true’’ identities in the public spaces of the dwelling, rather
than a social image (Grier, 1988). This reduced the need to banish
the private life of the household to separate ‘‘back regions,’’ and
supported the appropriateness of having one room – the living
room – provided for both household leisure and hosting. A detailed
account of the history of living rooms is beyond the scope of article,
and can be found in Rechavi’s (2004) review.

In any event, according to historians, the multipurpose living
room, combining private and public aspects of the lives of in-
habitants, was not the result of necessity, but rather the resulting
combination of changing dwelling conditions, as well as changing
cultural values.

Several authors who suggested that the division of space
coincides with the division of behavior also allow for the same
space to support multifunctional functions by adding a temporal
dimension. Thus, Goffman (1959) presented the possibility of the
same space acting at different times as a front region or as a back
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region, depending on the situation (e.g., the living room serving as
a back region when guests are not present). Werner, Altman, and
Oxley (1985) suggest in detail how different types of time (e.g.,
cyclical, linear) affect how space is appropriated for different
behaviors, and they use concrete examples from Korosec-Serfaty’s
(1984) study on attics and cellars that demonstrate this collabora-
tion between time and space. Specifically with regard to private
versus public behaviors, Altman and Chemers (1984) suggest that
space is only one mean for regulating privacy. Hence, by using other
mechanisms (such as verbal behavior), the same space can be used
at different times for either public or private behaviors.

Still, there are few studies that have described the private and
personal functions of the living room. Indeed, many investigations
have shown that home has personal meaning (e.g., Boschetti, 1990,
1993; Cooper, 1974; Cooper-Marcus, 1995; Percival, 2002; Relph,
1976; Rivlin, 1990; Rubenstein, 1989; Saegert, 1985; Seamon, 1979;
Sixsmith, 1986; Steinfeld, 1981; Swenson, 1998; Tognoli, 1987;
Tuan, 1977). Some of these studies did provide insight as to the
possible meanings of particular rooms and areas in the home, such
as with regards to the hearth (Tuan, 1977) and the porch (Boschetti,
1990). However, the aforementioned investigators were more
interested in the meaning of home as a whole, rather than the
meanings of particular rooms within the home. Studies that have
focused on particular rooms include Cromley’s (1990b) study of
bedrooms, Kira’s (1976) investigation of bathrooms, and Emmel,
Parrott, and Beamish’s (2003) studies of kitchen activities and
kitchen designs. As for living rooms, the most notable study is that
of Wood and Beck (1994), previously described, that manages to
detail the various uses, objects and meanings of the living room of
one of the authors. In addition, Csikszentmihalyi and Rochberg-
Halton (1981) found that most of their participants felt most at
home in their living rooms. They also found that many of the
objects that most of the women interviewed considered as special
were found in the living rooms. Furthermore, Shenk, Kuwahara,
and Zablotsky (2004) found displays of meaningful photographs of
relatives and friends in living rooms of older people’s homes. These
three studies provide evidence that the living room supports uses
and contains objects that are private and personally meaningful,
but do not attempt to provide a systematic description of the var-
ious uses of the living room, or an analysis of how objects in the
living room are tied to its uses.

By looking at activities and objects in people’s living rooms, the
present study addresses the different possible functions and
meanings of living rooms and living room objects, as well as pos-
sible connections between different functions, and possible con-
tributions of objects to living room uses.

3. Research design and methods

Based on the grounded theory approach (Strauss & Corbin, 1990),
this study was guided by the data collected, rather than by a-priori
hypotheses. Analysis of the data led to formulations of hypotheses
that will be presented in the discussion.

Sketches of the living room and the floor/apartment where the
living room was located, still-photographs of the living rooms, and
observations of the living rooms supplemented the interviews.
Interviews yielded the bulk of the data. The sketches (see Fig. 1) and
still-photographs (see Fig. 2) allowed full documentation of living
rooms and objects in them, and facilitated comparisons across
different settings. In addition, sketches recorded how participants
had changed living room layouts and objects over time. These
observations occurred immediately before as well as during the
interview. The researcher also took notes while observing the
rooms. The analyses of data derived from the various methods were
integrated.

3.1. Participants and dwellings

The researcher obtained sixteen participants for the study by
advertising at the university where the researcher was affiliated, as
well as at different social groups with which the researcher was
involved. Prospective participants were told they would be inter-
viewed about their living rooms, and that participation was vol-
untary. Participants lived in the Metropolitan New York area, and
were, broadly defined, middle-class. Despite an attempt to have
a similar number of male and female participants, more women
(eleven) participated than men (five). Most participants were in
their 30s. Fifteen participants had no children living with them. One
participant had a grown-up child living with her and her husband.
Dwellings consisted mostly of apartments, but also included
a brownstone, a loft and a house. All but one dwelling were located
in pre-World War II buildings. Eight participants rented their
dwellings; the other eight participants were owners. Most homes
were one-bedroom apartments, but there were also residences that
included two and three bedrooms. Following the grounded theory
approach (Strauss & Corbin, 1990), living rooms of these different
residential types were compared as part of the analysis. Table 1
presents information for participants and their dwellings.

3.2. Data collection

3.2.1. Interviews
The researcher conducted interviews with participants in the

room they called ‘‘the living room.’’ Before beginning the interview,
participants completed a questionnaire regarding their socio-
economic and dwelling situation (see Table 1). The researcher then
conducted a semi-structured interview: the researcher followed
the interview guideline (available from author), with follow-up
questions frequently following the answers participants gave.
Observations made during the interview also frequently led to
questions posed to participants during the interview. Interviews
lasted approximately one hour and a half and were tape-recorded.
After the first analysis of the interview was completed the partic-
ipant was contacted for a follow-up phone interview that lasted
typically between fifteen and thirty minutes. The follow-up in-
terview included questions intended to clarify issues raised by the
face-to-face interview with the participant, as well as additional
questions that emerged from the analysis of several interviews. If
needed, another follow-up interview took place following analysis
of several more interviews.

3.2.2. Sketches
As participants answered the questionnaire, the researcher

made a sketch of the living room, as well as of the whole apartment,
or, in case of a single-unit-house, of the floor where the living room
was located. A typical example of such a sketch is provided in Fig. 1.

The sketches included in writing the articles that participants
named. Sketches approximated the size and location of objects.
Broken lines depicted previous location of objects.

3.2.3. Still-photographs
Also prior to the interview, the researcher took still-photo-

graphs of the living room. In order to maintain consistency, pho-
tographs were taken from approximately the same distance from
all walls. In order to cover the entire area of the living room the
researcher also took photographs from additional angles, if neces-
sary. Fig. 2 provides examples of such photographs.

3.2.4. Observations
The researcher observed the living room as she was making

sketches and taking still-photographs, as well as during the
interview. Important information collected through observations
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was written down as notes. During the interview, the researcher
asked the participant for a ‘‘tour’’ of the living room, so that small
details could be observed and recorded as well. In addition to
explanations the participant provided, the researcher posed ques-
tions to the participant for clarification regarding observations.

3.3. Data analysis

Data collected from interviews, observations, sketches and still-
photographs were analyzed for content. Employing the method of
triangulation prescribed by Guba and Lincoln (1981), data obtained
in the present study through one method helped further explain
data collected through every other method. Thus, for instance, still-
photographs revealed that all living rooms observed in this study
included a couch. Sketches showed a couch–table–chair configu-
ration that took up a relatively large portion of the living room.

Interviews revealed the centrality of this configuration in accom-
modating different uses of the living room.

Categories that emerged frequently for different participants
were selected for further analysis. One such category, for example,
was ‘‘solitude.’’ Categories that appeared to relate to other cate-
gories and have explanatory value (Kirby & Mckenna, 1989) were
also selected. For instance, ‘‘contemplation’’ appeared to relate to
‘‘solitude.’’ The interviews that followed this phase of analysis were
analyzed using the categories previously selected. As analysis of
subsequent interviews revealed additional categories, interviews
previously analyzed were re-analyzed, using the new categories.
Relevance of categories changed as the study progressed, and some
categories found not to have explanatory value were omitted from
further analysis. A previous manuscript (Rechavi, 2004) includes
a more detailed account of the methodology used in the present
study.

Fig. 1. Working sketch of a living room of one participant.
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4. Findings

4.1. A description of the living rooms

Despite the fact that different types of dwellings were included
in this study, ranging from apartments to brownstones, rented to
owned, small one bedrooms to two-floor houses, and despite the
fact that the dwellers represented people of both genders, of dif-
ferent age groups, and of different economic abilities, the living
rooms of all the participants shared several common themes. For
one, all included a couch. In addition, fourteen out of the sixteen
participants (87%) had an additional seat diagonally across from the
couch or by the couch. Twelve out of the sixteen participants (75%)

had a table in front of the couch. Some of the participants also had
an end table by the couch. I had previously termed this couch–
coffee-table–seat arrangement ‘‘the living room prototype’’
(Rechavi, 2004). Furthermore, all living rooms had objects in them
that were important and meaningful to the inhabitants. These in-
cluded photographs of loved ones, and a variety of knick-knacks,
some of which were gifts, some of which were memorabilia from
places visited and important events. All the living rooms had art
displayed on the walls. Most of the living rooms, but not all, had
books on display. Most of the living rooms, but not all, included
a television set. While some had a small number of decorative
items, others had collections. The main difference between the
living rooms of the different participants was a difference in style.

Fig. 2. Still-photographs of living rooms of four participants.

Table 1
Demographic and dwelling information for participants

Age Gender Household
income

Occupation Partner in
residence

Ages of children
in residence

Type of
dwelling

Number of
bedrooms

Rent/own Length of
residence in years

37 F 27K Non-profit
Executive Director

No None Apartment 2 Rent 5

42 F 30K Dvlpmt. Assoc. No None Apartment 1 Rent 2
33 F N/A Production Manager Yes None Brownstone 2 (þfloor

rented out)
Own 4

45 F 130K Researcher Yes None Loft 3 Own 12
35 F N/A Rabbi No None Apartment 1 Rent 4
N/A F N/A Secretary Yes 1 adult Apartment 2 Rent 39
57 F 75K Attorney No None Apartment 2 Own (Co-op) 15
33 F 30K Ph.D. Student No None Apartment 2 Own (Co-op) 1½
N/A F N/A Ph.D. Student Yes None Duplex 2 Rent 1½
37 F 100K Librarian Yes None Apartment 1 Own (Co-op) 2
36 F 30K Teacher No None House 2 Own 5
52 M 130K Executive Yes None Loft 3 Own 12
30 M 50K Ph.D. Student No None Apartment 1 Own (Co-op) 1/2
41 M 22K Ph.D. Student No None Apartment 1 Rent 3
50 M 55K Ph.D. Student Yes None Apartment 1 Rent 6
29 M 50K Ph.D. Student No None Apartment 1 Rent 5
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Each participant had their own taste for certain types of objects,
a preference for certain colors and certain color schemes, as well as
a distinct preference for object density: some living rooms were
filled with many objects, others were not as dense.

4.2. What are living rooms used for?

4.2.1. Solitude
When Marshall (1974) conducted a factor analysis of partici-

pants’ preferences for different examples of privacy, she revealed
a factor that reflected a desire to be with oneself. In some instances
other people could even be present, but did not interfere with one’s
contemplation. Marshall termed this factor ‘solitude.’

All participants, except one married woman, described spending
time, and sometimes a great deal of time, by themselves in the
living room. Participants used the living room to read and write:

I sit on the couch and read.and I write a personal journal, [my]
thoughts. (R1)

Participants also used the living room to watch the television,
exercise, or even simply watch the view outside their windows:

I look out the window at least every day, so like for instance
lately I’ve been noticing how beautiful there’s roses out there, so
it’s kind of nice to see with the seasons change that things get
green and the flowers blossom. (R2)

At such times, the living room became a place of contemplation,
where some activities such as watching the television or looking at
the view outside were intermingled with thoughts about one’s life:

And I write, personal journal thoughts and I do that here.I love
that this room is so open, and that I can sit and look at the sky,
and at night you know with all the lights of the city I can see, you
know I love it, it’s great..[I] lie on the couch with my book and
writing materials, and just think and be. (R1)

A question that emerges is why did solitude take place in a room
that is thought to be the most public of domestic spaces? This
question is of particular importance for participants who did live
with partners. Past research has suggested that physical seclusion is
important for obtaining privacy (e.g., Altman, 1975; De Veer &
Kerkstra, 2001; Harris, Brown, & Werner, 1986; Newell, 1994). Why,
then, when participants in this study wanted to be alone did they
not always opt to use the more ‘private’ rooms?

A possible answer is that participants used the living room to be
alone when architectural limitations, such as lack of private rooms
or a small dwelling dictated this use. However, in the present study,
physical features of the dwelling did not fully account for function:
several participants had other rooms that could, and perhaps did, at
times, serve for that purpose, including bedrooms, kitchens, or
private offices. There are perhaps other reasons that may account
for this kind of use.

For one, comfort was a very frequent descriptor of participants’
physical and psychological experience of their living rooms.
Csikszentmihalyi and Rochberg-Halton (1981), Rubenstein (1989),
and Shenk et al. (2004) found that home was strongly connected
with comfort, coziness or relaxation. Furthermore, in a facet anal-
ysis on home, Oseland and Donald (1993) found a relation between
the ‘relaxing’ element and the ‘living room’ element. Thus, living
rooms may serve as the main domestic locus of comfort. In the
present study, when participants mentioned feeling comfortable,
they were asked what was it that made them feel comfortable.
Most of them attributed comfort to the couch.

In addition, when asked what item, if taken out, would cause the
room to stop being a living room, most participants thought that
would be the couch. As one participant answered:

Oh! I guess it would be the couch. Because where would, I need
to stretch out on the couch and read and I think that the couch
would be, that’s the key thing, because the rocker is fine, but it’s
the couch that’s most comfortable and that I can stretch out
on. (R1)

Another participant described what kind of couch she had
searched for:

‘‘It took me a really long time to find a couch. It had to have the
right mush-factor.’’ (R3)

Thus, findings from this study suggest that the ‘‘couch, coffee-
table, seat’’ configuration is not only intended for hosting, but may
also entice people to the living room in order to be by themselves in
a comfortable manner, physically, as well as psychologically. As one
participant explained what made her feel comfortable in her living
room said:

‘‘Mostly because I have these wonderful couches that I can
sprawl on, which is one of my favorite things to do in the whole
wide world.’’ (R4)

This proposed explanation of the use of the living room for
solitude and privacy, that takes the physical elements of the living
room into account, is of particular importance in light of the fact
that, as Moore (2000) has noted, very little attention is given to
physical aspects of home, despite the fact that home has been
chosen for exploration exactly because of its physical form.

In any event, there is also an additional explanation that regards
‘‘publicness’’ not as essentially opposing solitude, but rather com-
plementing it: one married participant compared her living room
to a big empty train-station, where she could sit and daydream, and
where there was still potential for people entering. Hence, the ac-
tual existence of people in the ‘‘background,’’ even, and perhaps
more so, familiar people, may have enabled this person to experi-
ence solitude without feeling isolated, or lonely. In fact, that is
exactly how the above participant described her own experience
and compared it to an experience she had as a child in her home
growing up:

. to be alone with my thoughts, but yet still very connected to
my home and the people in it, so it’s not like I really needed to
get away from them. it’s like they’re still there and I’m still part
of it, but I’m just a little bit withdrawn into my own space (R5).

When someone lives with a partner, it is possibly this potential
connectedness that allows her or him to be alone and not feel
isolated. Exactly because the living room is the space which often is
most open to other rooms in the home, a person spending time by
herself or himself may be able to observe or hear a partner, a child,
or other people with whom they share the space, without inter-
acting with them. They may therefore, at times, prefer to be alone in
the living room, rather than in a room that is more physically
separate, in order to be with oneself without feeling lonely. For
instance, one study describes how residents in shared housing used
nooks, semi-enclosed by three walls, and connected to a public
space within which the nook was embedded, to allow for exactly
this kind of connected separation in housing that is shared with
other people (Bakos et al., 1979). Similarly, another study found that
residents used front porches overlooking street activity, not only for
social activities, but for solitude as well (Brown, Burton, & Sweaney,
1998).

Findings from this study also suggest that, whether for the
person living with a partner, or for the person living alone, mem-
ories of having friends and family invited into the living room may
also serve to provide a sense of connection to others during times of
contemplation. The room itself becomes associated with the pres-
ence of these visitors in the past:
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And it was in this room that we did the masks, and I’ll even show
you the mask. And we had a great time.and my friend’s son
made me the origami crane that day. So yeah, there’s been a lot
of stuff in this room. We had a Passover Seder in here too, by the
way (R2).

The present study also revealed that many objects in the living
room were highly meaningful in a personal way to participants,
and may serve to elicit memories of others. Often, participants
described such objects in rich and complex ways. Many of these
objects contained meaningful memories, some of which were
a mixture of happy and sad. For instance, one participant who lost
both her parents in her childhood and was raised by her grand-
parents described the importance of heirloom furniture and other
objects from her grandparents that are now in her living room:

.the objects that were [once] there [at her grandparents’
house] made me feel that that’s still part of my identity. And
they’re a connection to them and to my past, and my life now is
completely different than my past life, and so having the con-
nection that reminds me of the past life is good (R5).

Another participant who grew up in an abusive household
recounted events that enabled her to gain hold of her own note-
books and place them on a shelf in the living room:

I have [here] my previous agenda books and journals that I’ve
been keeping since a very young age in my life, and that’s a very
significant thing, because I left home at a very young age, and
a friend went back into my parents’ house, went and got them
for me and shipped them to me. Which is amazing. And I’m
missing some, it’s not my full collection. I am missing some. But,
they’re very precious to me (R6).

Another participant had mentioned early on in the interview
that she very much loved a painting she had above the sofa that was
given to her as a present by her family:

Yes, and above it [couch] is a Modigliani reproduction which I
got as a graduation present from high-school, 1961, and I like it
very very much. For me it just has a lot of feeling, the young girl
kind of waifish (R1).

Investigations of domestic objects (Bih, 1992a,b; Csikszentmi-
halyi & Rochberg-Halton, 1981; Oury, 1987) have focused on special,
cherished, liked and disliked objects. This focus only on objects that
were highly significant to participants could have led to loss of
information regarding objects that were not of the highest signifi-
cance but were still meaningful. As Cooper-Marcus (1995) claimed,
the home is container for a large array of objects that are mean-
ingful. According to her, their meaning derives from their ability to
evoke memories of people, events and values that are of impor-
tance to us. In the present study, asking participants to take me on
a tour of their living rooms and describe the various objects in the
room allowed the personal significance of a large number of objects
in the living room to emerge, even if such objects may not have
always qualified as the most significant.

Objects of personal significance located in living rooms may
serve to mediate personal thoughts. In fact, it is possible that such
objects of contemplation (Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton,
1981), often photographs of family members or friends, mementos
from trips and presents, help connect the dweller through her or
his thoughts to other people of importance that are not, or perhaps
cannot be, present (see also Bih, 1992b; Csikszentmihalyi & Roch-
berg-Halton, 1981; Percival, 2002; Shenk et al., 2004; Swenson,
1998).

Furthermore, it is possibly the experience of solitude in the
living room that assists one to have imaginary connections to loved
ones and to events in one’s life, afforded by those objects of

contemplation the dweller chose to have in the living room. As one
participant said:

I think probably every day these, some of these objects, at least
they remind me of the trend of my life as an adult, because a lot
of the things I’ve had, even the plants, for many years now (R6).

There may, therefore, be two ways in which the living room
brings the world beyond the home into its confines: one, by actually
inviting the people that one chooses; the other by having people,
places or events of importance reflected in the objects that are
displayed. Moments that are spent alone in a space that contains
objects that are reminiscent of people of importance may be used to
mentally connect the dweller to others. Being in the living room
may then help instigate such contemplation. For the person living
alone, such opportunity for contemplation may be even of more
importance.

4.2.2. Hosting guests
All participants used the living room to host guests. Whereas

some of the participants held big parties with tens of people at-
tending, most of the hosting in the living room took place with
smaller groups and close acquaintances. For instance, one mother
describes having her daughters and their boyfriends come over for
dinners in the living room. Another played Mah-jongg with her
close friends in the living room. A younger, male participant invited
close friends to watch football games and eat pizza in the living
room. Regardless of the number of guests invited, hosting may have
an important role in people’s lives. When asked how important it
was for her to host family during the holidays and have friends over
for games, one participant said simply:

‘‘my life (R8).’’

Different participants varied in the amount of entertaining they
provided. Some had guests only several times a year, while others
had guests over once a week. Participants who entertained more
often also had a more diverse array of types of entertaining, ranging
from big parties to having a few friends over. Those participants
who entertained less frequently also seemed to invite smaller
groups. In addition, hosting was not reserved to the living room (or
the dining room). It also took place in the kitchen. Size and number
of rooms alone did not seem to determine where entertaining took
place. Not all participants who had large kitchens (or kitchens that
were large in relation to the living room) entertained in them, and
not all kitchens that were used to entertain guests were large.

The present study also suggests that hosting can be at times an
occasion for intimacy. I define intimacy as the intentional and
desirable sharing of an experience that is significant to at least one
person sharing it, and that the other or others sharing it are aware
of this significance. This experience connects a specific act to
a specific moment and a specific place. According to this definition,
intimate sharing can be, but is not necessarily achieved by com-
munication of words. Tuan (1977) describes intimacy similarly.
Westin (1970) requires seclusion to achieve intimacy. According to
the definition hereby proposed, although physical seclusion from
others who do not share the same experience may facilitate in-
timacy, it is not a necessary condition for intimacy. There is no
upper limit for the number of people sharing the intimate moment.
The concept of ‘‘intimacy’’ will appear in the remainder of this work
as defined above.

Findings from the present study show that intimate moments
can take place in the living room even with a large group of people,
and even when not all guests are known to the host. For instance,
one participant in this study described holding ‘‘shivas,’’ the
Jewish rituals for mourning the dead, for two of her relatives in
her apartment. The occasions were solemn, and held very deep
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meaning for the participant. They took place with a large number of
people, not all of whom the participant had closely known:

I’ve had lovely, I had very, actually lovely is an insufficient word.
I’ve had very, very powerful gatherings here.this is the space
that was bursting with people who came to accompany me
through this life-cycle moment (R9).

Hosting then may be an occasion for intimacy at various levels. It
may be an attempt on behalf of the host to invite guests into their
lives, on a spatial, as well as on a psychological level. It may actually
serve to reveal to guests personally meaningful details about the
dweller’s life, and it may bring about opportunities for the host to
share personally significant experiences with guests.

Previous literature about living rooms has presented the living
room as a place intended to provide the best impression about the
dwelling and the dwellers (e.g., Amaturo et al., 1987; Goffman,
1959; Laumann & House, 1970), or to camouflage the hidden
aspects of the dwellers’ lives by creating an overt front (Korosec-
Serfaty, 1984). According to this literature, objects in the living
room help communicate the impression hosts attempt to create.

The present study supports both notions to a certain extent.
Participants did describe trying to create an aesthetic appeal in the
living room, and it seemed as though this was intended, in part for
their own pleasure, but also in an attempt to please and impress
and please guests:

I like having pretty and nice things around, because they’re
pretty. People like to see pretty things, and I guess that makes
people happy to see pretty things (R10).

One participant went so far as to say that she tried to make
a ‘‘showcase’’ (R8) out of her living room (during a follow-up
interview, she said she reneged on this expression). Also, in
accordance with Korosec-Serfaty’s (1984) theory, participants
usually kept more secretive objects in rooms other than the living
room.1 For instance, one participant held his ‘‘love memorabilia’’
and photographs from his long-term boyfriend in the bedroom.
Other participants too clarified that certain objects, even if aes-
thetically appropriate, were too personal to be placed in the living
room.

An object may, however, simultaneously contain several
meanings. It may be a pretty object that is used to decorate the
living room and communicate a certain taste, or certain values the
owner is happy to disclose to others. At the same time, it may also
contain memories of people and events that are more secretive to
the owner, and that the owner will share under more intimate
circumstances, not necessarily by relegating that object to an inner
space within the dwelling, but by disclosing such secretive details
only when, and with whom, they feel comfortable enough to do so.

4.2.3. Spending time with partners
Of the nine participants who had partners, six spent at least

some time in their living rooms with their partners, whether or not
these were partners with whom they shared the residence. Within
this category of use, different levels of intimacy can be discerned as
well. For instance, on the low-end of the intimacy ‘‘scale,’’ two
couples used the living room together on rare occasions to play
board games. Two other couples used the living room in a more
intimate manner, i.e., they convened in the living room mostly
when they had to discuss special issues. In one case, the husband
who participated in the study explained that he and his wife pre-
ferred to discuss issues of importance in the living room rather than

in the kitchen because his wife tended to get distracted by the food,
as well as by the kitchen phone. In the other case, the participant
explained she believed these special topics arose as an excuse for
physical and emotional closeness:

In my everyday life I use my living room when [partner] and I
figure out we need to talk about something, even if it’s just lo-
gistics, what are we going to do next weekend with so and so, or
where and whatever, and we’ll say: ‘Can we go sit on the
couch?’, and that’s usually code for: ‘Do you mind if I lay down,
you sit up, and I put my feet on your lap and you rub my feet?’, so
there’s always a ploy there (R6).

Another couple used the living room on a daily basis to have
dinners, discuss the day’s events and watch television.

.and he’ll come in here and sit down. We’ll turn the television
on, and then either he or I will mute it, and we’ll talk about our
day, but the TV’s always on.and I’ll sit where you’re sitting [on
couch], this is his seat, he sits here, and he’ll come in.then we’ll
talk about our day. He’ll tell me about his day. He’ll complain
about what went wrong. I remind him that it’s just one day, he
feels better, whatever, he asks me about my day, we keep up-to-
date with each other, and then typically after that, then we’ll go
into the kitchen and make dinner, and then we come in here.
When we’re together, we eat in here.we have this little, what
do they call? Dish towels that we put over us, so we don’t
make a mess, and we’ll watch TV, usually like ‘‘Friends’’ and
‘‘Frasier’’.(R11)’’

Another participant described using the living room for physi-
cally intimate experiences he shared with his lover:

I spend a lot of time with [partner] in here, I spend a lot of time
laying with him on the couch, we’ve had a lot of very kind of
intimate conversation in here, we’ve had [laughing], we’ve had
sex in here a lot (R12).

These examples show that the living room can frequently be
used as a space where people share informal time with loved ones.
They also show, once more, that the living room can provide dif-
ferent and even high levels of intimacy.

Furthermore, according to the present study, the informality and
the amount of intimacy reached in the living room cannot be
attributed only to spatial features of the dwelling, such as the size of
the dwelling and the lack of other rooms that can support intimacy.
For instance, the couple that had dinners and caught up on daily
events with the television working in the background was not
forced to do so because of lack of space. On the contrary, they lived
in a two story house, and had a large dining room in between the
kitchen and the living room. Rather, both partners enjoyed
watching TV, and since they had the TV set in the living room, this
is where they spent most of their evenings. Similarly, at least one
couple that relegated special discussions to the living room did so
out of a combination between the conventional use of architectural
features (i.e., food is usually found in the kitchen) and personal
factors (i.e., a person who is distracted by food).

4.3. Are multiple uses of the living room the result of necessity?

Findings from the present study show that the living room can
be and is used for private, as well as for public uses. One critique of
such findings could be that, excluding one dwelling, none of the
dwellings observed for this study included a family room.2 Hence,
such critique could claim, participants in this study were forced to

1 Schwartz (1968) made the distinction between ‘personal objects’ that may be
viewed by the public, and ‘private property’ which may, at the most, be seen by
a few select others.

2 Beginning in 1940s, suburban houses in the United States often included
a family room, designated for family leisurely activity (Wright, 1981).
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allocate activities that would otherwise take place in the family
room to their living rooms. However, when participants were asked
what changes they would like to make in their homes, only two
participants claimed they would have liked having a family room,
or ‘‘den,’’ in addition to a living room. One of these said he would
have liked a separate den, and a living room that was more formal,
but then added that he would not want a living room that was not
used for leisure:

Even if I had enough space to have like a separate living room
and a separate den.even if I had that space, I would still use it.
‘Cause, I mean, what’s the point of having all this furniture, this
great furniture and stuff, if you’re not gonna use it’ (R12).

One participant who had a fairly modest two bedroom apart-
ment in Brooklyn said she would have liked more rooms. But rather
than having a family room in addition to a living room, she pre-
ferred to:

Add a balcony.eventually I really want to have a kid, and, I’d
love to have, that we’d have three bedrooms, like one I could
keep as the office, one as my bedroom and one for the child, so, I
mean that would be ideal (R3).

Furthermore, some participants indicated that they were con-
tent with a living room used for their own personal activities as
well as for hosting. For instance, one participant who had a rela-
tively small one-bedroom apartment in Brooklyn gave the follow-
ing description:

I was thinking when you first asked the question that if, you
know, I had to live just in my bedroom and the kitchen and this
room wasn’t available to me, it would be a very big hardship. It’s
not like I haven’t lived like that in the past, you know, in a very
tight space, but I would be very upset not having had this. I have
privacy, but I also have a space to invite people here. It’s
a wonderful opportunity, or balance between complete iso-
lation, I mean, I can completely be alone here, have no music,
nothing on, close the blinds and meditate my brains out if I
want, or I can invite people over (R2).

Furthermore, describing how she rearranged her living room to
make it more suitable for entertaining, one participant claimed that
previously, before having people over, the living room was a ‘‘less
healthy haven,’’ whereas now: ‘‘It’s still considered a haven but it is
more, yes, everything is more, is opened up more: my house and
my life’’ (R10). In other words, by entertaining in the same space
where she took refuge, this participant changed the experience of
‘‘taking refuge’’ for the better. The living room now represented
having people in her life and having moments of solitude as two
types of experiences that complemented one another.

Yet another participant stressed the personal uses of the living
room:

Yeah, LIVING room [emphasis on ‘living’], you need to live. I live
on my couch, and you need a couple of chairs for friends or
family or guests (R1).

Thus, a living room that combines both hosting and personal
uses of the household or of individual household members is not
necessarily the result of restrictions. Sometimes it is sufficient and
even desired, allowing dwellers to have personal experiences, es-
pecially of comfort, relaxation and refuge in a space that has the
physical characteristics that can enhance these experiences:
a comfortable couch, spaciousness and light, and in a space that
contains memories of others. These results contrast with those
found by Giuliani (1987), according to which, even with a living
room arranged for several different functions, participants in her
study still opted to host closer friends and relatives in the kitchen,
and to allocate family daily activities to either the kitchen or the

bedroom, reserving the living room for formal hosting. It is possible
that differences in findings can be attributed to differences in cul-
ture, as Giuliani’s study was conducted in Italy. Her findings reso-
nate with Grier’s (1988) observation that Italian-American families
in South Philadelphia have kept the tradition of parlor-type living
rooms, i.e., living rooms used exclusively for hosting.

5. Discussion and hypotheses generated

All participants, but one, spent a great deal of time in the living
room by themselves. They used the living room to watch television,
write, read, look out the window and frequently to contemplate.
Architectural features alone, such as numbers of rooms, could not
account for this use. All participants in this study used their living
rooms to host guests. Hosting ranged from infrequent big parties
with tens of people attending to smaller gatherings with close
friends and family. Most participants who had partners used the
living room to spend some time with their partners. Shared activ-
ities with partners included playing games, having important dis-
cussions, relaying the day’s events, and having sex. These different
uses demonstrate that the living room can be a space for both
public and private uses. People may use various mechanisms of
privacy regulation (Altman & Chemers, 1984) to communicate that
the living room is being used at a given time in either a private or
a public manner.

Furthermore, most participants did not prefer a space for host-
ing that is clearly separate from the space for either solitude, or for
shared use of household members. It is possible that in urban areas,
where family rooms are less common than in suburban and rural
areas, people are not only accustomed to multifunctional living
rooms, but have been socialized to prefer them. In any event, this
does not mean that participants who shared their dwellings with
a partner were willing to give up the possibility of having privacy.
Rather, it means that the same space can be used at different times
for different functions.

These findings suggest the division of the dwelling into public
and private zones is not as clear as is very frequently suggested in
the literature on the home (e.g., Altman & Gauvain, 1981; Amaturo
et al., 1987; Bourdieu, 1977; Busch, 1999; Goffman, 1959; Korosec-
Serfaty, 1984; Laumann & House, 1970). It also suggests that the
incorporation of highly private (solitary) uses into a space that
provides ‘‘public’’ uses (hosting) may be perceived in a positive
manner by dwellers. In fact, certain solitary experiences, where
dwellers’ contemplations entail people of significance, may be fa-
cilitated by past moments shared with these significant others in
the same room.

To further abstract the findings, it is suggested that a binary-
opposition of uses does not necessitate a binary-opposition in
spaces, as previously suggested (Bachelard, 1969; Korosec-Serfaty,
1984; Wood & Beck, 1994), and the lack thereof does not necessarily
result in an imbalance in the dwelling experience. Rather, seem-
ingly opposing uses can take place at different times in the same
space. It is also suggested that the occurrence of one use in a certain
space may, in fact, contribute and enrich the experience of an op-
posing use in the same space.

The present study revealed that objects in the living room can
hold deep personal meanings. Aesthetics and secrecy were criteria
that determined inclusion in the living room, but were not the most
pertinent attributes of the objects: while objects not considered
aesthetically appealing, or considered too revealing, were fre-
quently placed in rooms other than the living room, many objects in
the living room did hold rich personal meanings to participants,
reminding them of other people whom they loved, and of mean-
ingful experiences in their lives.

It is suggested that objects of personal significance in the living
room help mediate contemplation about others, hence mentally
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connecting dwellers to people of importance. It is also suggested
that solitude in the living room allows this mental connection to
take place. Embodying people and events of importance, the
objects in the living room may help instigate thoughts that serve to
psychologically connect the dwellers with the world outside the
living room. Hence, the living room may serve both as the space
where time is enjoyed and shared with people who are not from
the household, and as a space where the symbolic presence of such
people is also manifest through the objects in it. It is further pro-
posed that the stories dwellers choose to convey about the objects
in their living rooms are used as one mean of regulating emotional
closeness with their guests.

An analysis of participants’ experiences when spending time
with their partners in the living rooms and when hosting guests
revealed that a dimension that cuts across both types of uses is that
of intimacy, defined as the sharing of an experience that is highly
meaningful to two or more people. There were several cases in
which participants reported sharing intimate moments with part-
ners in the living room, and a case where a participant shared an
intimate event with a large number of guests. The sharing of sig-
nificant experiences that took place when the living room was used
in a ‘‘public’’ sense further supports the notion that the living room
can be a space where meaningful moments and events may take
place, moments that are at the core of the dwelling experience.

Previous literature regards the living room mainly as the ‘‘front
region’’ (Goffman, 1959), the place used by the dwellers to display
a certain image. Korosec-Serfaty (1984) claims living rooms serve as
masks enabling dwellers to hide more secretive aspects of their
lives in other rooms. Other researchers have used living room to
assess influences of upper classes on lower classes, assuming the
living room is indeed the room where the dwellers attempt to
present a high-status front (Amaturo et al., 1987; Laumann &
House, 1970). Underlying this research is the assumption that the
living room is used mainly to entertain guests, whereby objects in
the living room serve to create a respectable front. Results of the
present study show that while the living room may be used to
portray a desirable image of the household, it is also a place where
real bonding may occur with guests and with partners, as well as
a space that allows for private moments frequently enmeshed with
contemplation facilitated by objects of high personal significance.

In accordance with the grounded theory approach (Strauss &
Corbin, 1990) findings from the present study led to the generation
of hypotheses to be tested in future research. The above section
presented findings yielded by analysis of data obtained from in-
terviews and additional methods employed, as well as hypotheses
generated from the findings by way of induction.

6. Limitations and future research

Previously in this paper, factors leading to the multifunctional
middle-class living room that emerged during the early 20th cen-
tury were described. However, beginning in 1950s, many middle-
class homes were constructed with family rooms in addition to
living rooms, especially in the suburbs. Most of the homes included
in the present study were constructed before the Second World
War, and none of the homes chosen for this study, other than one,
had a family room. Future studies might compare the uses and
meanings of living rooms in dwellings that include family rooms
and those that do not.

Furthermore, since participants in the present study belonged to
the middle-class, were mostly in their 20s and 30s, did not have
children, and resided in a metropolitan area, more research is
needed to compare how the living room is used and experienced by
people of different socio-economic status, age groups, household
compositions, and regional types. This is especially important, as
the organization of domestic space may differ across these groups,

as shown by Hanson and Hillier (1982). In addition, cultural dif-
ferences may exist in living room uses, objects, and meanings
(Ziesel, 1974). Therefore, the study of living rooms in different
cultural and social groups is needed.

Most participants in this study described an overall positive
attitude toward their living rooms. However, one study mentioned
negative aspects of their homes in the present, or in the past
(Manzo, 2005). In another study, Castelino-Pinto (2002) described
the detrimental effects of domestic violence on battered women’s
experience of the home and its meanings. It is possible that par-
ticipants in the present study chose to participate because they
were happy to share their mostly positive experiences. Results of
this study may have been affected by this bias toward positive
experiences, in particular in terms what living rooms have to offer
from a psychological viewpoint. It would be interesting to examine
the living room experiences of dwellers who voice negative feelings
about their dwellings.

This paper presented a qualitative in-depth study of people’s
experiences of their living rooms. As such it is one of the few studies
that have focused on a particular room in the house. More research
on discrete areas within the house may further illuminate the
phenomenon of home.
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