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Jord 
 
I en enorm flodfåra går vi, en häst med 

vagn närmar sig och klappret från djurets 
hovar når oss innan ekipaget blir synligt.  

Det är fantastiskt att tänka sig att vatten en 
gång format dessa väggar som reser sig högt 
över våra huvuden, men floden är sedan länge 
borta, nu finns bara ett kargt ökenlandskap 
med höga berg.  

Berget ser ut som om det vore av glass med 
chokladsås som blandats till ett böljande 
mönster. I midjehöjd löper en fåra där 
invånarna en gång samlade och ledde sitt 
vatten fram till staden.  

Jag har inga speciella förväntningar på 
denna plats, jag har hört att den är välbesökt 
av turister och att de kommer i busslaster, vi 

kom fram till att en privat chaufför är bästa 
för oss. ”Det finns ändå ingen som kan 
förklara stadens storhetstid och öde, det finns 
inga berättelser skrivna. Ni ska bara njuta av 
det ni ser ”  

Plötsligt ser jag. Framför mig uppenbaras 
en enorm portal, berget har öppnat sig och jag 
står på ett solbelyst torg. 

Direkt ur berget har människor skulpterat 
fram pelare, torn och statyer, allt i ett stycke. 
Jag kan inte annat än beundra detta arbete, 
jag kliver upp på dess terrass och ser att 
arbetet invändigt är lika fantastiskt, och min 
fantasi av chokladglass förstärks. 

Lite avsides firar vi med bubbelvin vår 
resa. Lätta i benen upplever vi sedan flera 
timmar till av samma respektingivande stad, 
Petra. 
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Förord 

 
Tack till mina nära och kära som tålmodigt har lyssnat och peppat mig.  
 

Sammanfattning 

Jag har valt att i detta master 2 examensarbete inom Inredningsarkitektur och Möbeldesign 
arbeta med lägenheter i ett planerat flerfamiljshus. Som blivande Inredningsarkitekt (IA) vill jag 
ta ett kliv tillbaka, betrakta och analysera vad det är som är viktigt för ett hem och vår totala 
miljö. Med total miljö menar jag psykisk miljö och fysisk miljö.  

Genom att studera rum och deras funktioner utifrån olika behov, hoppas jag finna nya 
innovativa lösningar, samt möjligheten att reducera energiförbrukningen i hemmiljö.  

Områden som berörs o flätas samman i mitt examensarbete är: bättre förutsättning att odla 
grönska, ökad återvinning, reducerad värmeförbrukning, alternativ till uppvärmning, miljövänlig 
energi samt psykologiska mervärden i lägenhetens plan som kräver problemlösning och 
upptäckarglädje. Den gemensamma nämnaren är, vår totala miljö. 
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Inledning 

Idag förser vi människor oss med ting för att berika våra liv och hem, kanske för att fylla ut ett 
tomrum, utan tanke på att det kanske är något annat som saknas. Vi flyttar in i färdigbyggda 
bostäder där möjligheten att förändra och ge bostaden en personlig prägel är små. Jag anser att 
när möjligheten att påverka försvinner, försvinner även intresset och medvetenheten för 
omgivningen, något jag vill ändra på.   

I historien kan vi läsa om lönnrum och lönngångar som skapades som skydd för hot utifrån. 
Det krävdes för att öka möjligheten till överlevnad. Idag finns en annan typ av hot mot vår 
överlevnad – miljöproblem, detta är chiffret i mitt magisterexamensarbete.     

Att finna ett ”icke rum” kan inge en känsla av att vara utvald - denne har hittat en skatt! 
Rummet kan upplevas mystiskt innan och under letandet, sedan övergår mystiken till något 
annat. Min förhoppning är att personen då ska känna sig stolt och plötsligt se nya positiva 
möjligheter i sitt hem.  

Mitt arbete handlar om vår totala miljö. Psykisk och fysisk miljö flätas samman, beroende av 
varandra.  

 
 
 

Bakgrund 

Miljö 
Global uppvärmning, en term vi kommer tvingats se innebörden i.  
FN:s klimatpanel slår man fast ”att det är mycket sannolikt att merparten av den observerade 

temperaturökningen sedan mitten av 1900-talet beror på människans utsläpp av växthusgaser”. 
Växthuseffekten orsakas och förvärras av utsläpp från koldioxid (CO2), CTF (vattenånga och 
metan). Dessa gaser kommer från bland annat förbränningen av fossila bränslen. Människor har 
släppt ut tillräckligt av dessa gaser för att öka medeltemperaturen med 0,74 +/- 0,18 grader 
Celsius. Nu smälter permafrost över hela jorden. Klimatforskarna bekymras för den framtida 
upptiningen av permafrost i Arktis och Sibirien. Man beräknar att det i permafrosten finns 1 000 
miljarder ton koldioxid bundet i organiskt material. Därtill kommer cirka 70 miljarder ton metan i 
norra Sibirien, som är en mycket starkare växthusgas än koldioxid. Om vi fortsätter, och tillåter 
en ökningen av utsläpp med kolidioxid kommer medeltemperaturen att öka. När den ökningen 
nått 2,0 grader kan en fortsatt upptiningsprocess bli oåterkallelig. Vi skulle få se en spiral där 
uppvärmningens hastighet ökar allteftersom mer permafrost tinar1. Det kommer inte ha någon 
betydelse om vi för all framtid lovar att aldrig mer bränna några fossila bränslen, det kommer att 
vara för sent.  

Det är en allvarlig framtid vi har framför oss, men vi har fortfarande möjligheten att göra den 
ljus. Det är bara det att det kommer att krävas en förändring av vårt sätt att tänka och agera. 

Det var under möbelkursen ”Polar” i Master 1, vi fick till uppgift att undersöka vad forskare 
kommit fram till som rör jordens poler och utifrån det gestalta en möbel. Informationen jag finner 
fastnar och håller sig kvar som ett äckligt begagnat tuggummi. Jag har fått ett filter framför mina 
ögon, ett ansvar mot vår miljö- vår totala miljö. 

                                                 
1 Information från Wikipedia ”Global uppvärmning” 
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Hemligheter 
Min uppväxt har innehållit skatter och mystik från böcker och film. För att nämna några 

exempel: Fem böckerna och Hemliga 7:an böckerna av Enid Blyton, Kitty böckerna av Carolyn 
Keene och Ponnyklubben skrivna av Rolf Lengstrand och Pierre L Rolén samt Steven Spielbergs 
äventyrsfilmer om försvunna skatter.  

Jag upplever ingen spänning eller mystik i min lägenhet. Mina gamla dagböcker liggande i en 
ful plastlåda med lock under sängen, det känns lite synd. Är jag ensam om att sakna äventyren 
och mystiken från tonårsböckerna och filmerna? Som blivande Inredningsarkitekt har jag 
möjlighet att ändra på det, jag kan tillföra upplevelser genom rum, material, färg och funktioner. 

 
Jag frågade några bekanta om deras gömmor och hemligheter.  

 
- Jag gömde hemgjort vin i sockeln under den understa lådan på skrivbordet när jag var 15 

år. 
- Jag skruvade bort sängknoppen på sängen och la lappar där. 
- Jag grävde ner en skatt vid en ek i någons trädgård i Klintehamn. Det var leksaker. 
- Jag gömde cigaretter i ett stålrörsben på mitt pojkrum. Idag ligger de i medicinskåpet. 
- Jag gjorde ett skrin på slöjden som jag brände in ”HEMLIGT” på locket. 

 
 
Japansk ask 

Himitsu- Bako det japanska ordet för ”Personlig hemlig box”. I bergen sydost om Tokyo 
ligger regionen Hakone-Odawara, här har trämästare i generationer fört vidare ett hantverk som 
aldrig förklarats på papper. Asken och dess hantverk fascinerar mig. Det krävs tålamod och 
uppmärksamhet för att öppna den. Upplevelsen av asken har jag velat använda när jag gestaltar 
lägenheternas ”icke rum”.  
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Vatten 
 
Det är tidig vår och jag står ute på en 

brygga vid kallbadhuset i Visby. 
Jag torkar bort en sten från fotsulan mot 

vaden. Trampar, lite nervös, det känns i 
magen. Det borde inte vara några problem, 
jag har ju snorklat när jag var mindre. Legat 
med händerna i botten och stirrat ner i 
sandbotten, sökande efter spigg och 
sandflundror.  

Framför mig ligger tuber, våtdräkter, fenor, 
cyklop, vikter och västar i en stor hög. Vi får 
instruktioner, det viktigaste är att ni andas 
hela tiden, och att ni har uppsikt på varandra. 
Det är Sandra och jag som ska pröva på att 
apparatdyka denna gråa förmiddag.  

Medan utrustningen sätts ihop byter jag om 
till baddräkt för att sedan försöka få på mig 
våtdräkten. Klar, är jag andfådd och känner 
mig klumpig, det är svårt att röra sig. 
Instruktören trär tub och väst över mina axlar, 
och jag måste kompensera den nya tyngden 
med några kliv bakåt för att sedan bara kunna 
stå väldigt mycket framåtlutad. Jag kommer 
inte att orka simma med det här på ryggen. Sen 
får jag ett bälte med vikter. Menar de allvar?  

Sen står jag alla fall där med vatten upp till 
midjan, det sipprar in iskallt vatten genom 
dragkedjan i ryggen och nere vid benen.  

För första gången har jag en regulator i 
munnen, den ger först ett motstånd och sedan 
kommer det stötvis luft. Vi ska stoppa ner 
ansiktet i vattnet och andas normalt.  

Vattnet är klart, jag ser mina fötter med 
fenor och de ser jättestora ut. Jag biter hårt i 
munstycket spänd över mitt första andetag som 
fisk.  

Jag blir förvånad över att motståndet i 
regulatorn är borta. Jag har glömt tyngden på 
ryggen och det kalla vattnet som sipprar in.  

Jag ligger med händerna i botten på en 
meters djup. Jag visar upp handen format som 
ett O för OK.  

Under ytan, andas, sjögräs, vackra stenar, 
FISK! Luftbubblorna smattrar i öronen.  

Jag tar mig fram som en slamkrypare, 
blupp blupp.  

Vi har kommit längre ut och det har blivigt 
djupare, jag fyller luft i västen så jag ska 
kunna simma tyngdlöst. Vipps har hela skutan 
kappsejsat och jag flyter mot ytan, jag 
sprattlar för att återfå kontrollen, tömmer i 
förvirringen västen på luft och sjunker till 
botten. På botten återfår jag kontroll på väst, 
tub och ben, resten av tiden svävar jag fram 
storögd och fascinerad.

 
 
 
 
 
 
En upplevelse är något väldigt personligt, det sker genom filter av tidigare händelser och 

erfarenheter. 
 
 

Mina allra första kladdiga antecknar om magister arbetet: 
Mystik, psykologi, lek, allvar, miljö, självständig, svårighetsgrad, lönnrum, hemliga gångar. 

Hur funkar hjärnan och psyket i svåra situationer? Varför skulle man vilja ha ett lönnrum? Kan 
jag göra ett självförsörjande hus- vill jag göra ett hus igen? Kan jag kombinera det mystiska med 
det praktiska? Vart ska jag börja? Måste titta på nätet och slussas vidare. Så blir det. 
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Problemformulering 

Bostadsrätter, villor och stugor kan formas friare av användaren än hyresgäster boende i 
hyresrätter, där hyresgästen inte får/kan påverka bostaden i samma utsträckning. Hyresrätter 
upplever jag därför ha en stor utvecklingsmöjlighet ur miljösynpunkt, och då menar jag den totala 
miljön. 

Kan jag som Inredningsarkitekt och möbelformgivare gestalta en hyreslägenhet så att 
användaren upplever en förståelse och kontroll över sin energiförbrukning? Finns det utrymme 
att tillföra mystik i form av bland annat ett ”icke rum” till en planerad lägenhetsyta? 
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Frågeställning 

 
Fysisk miljö 

”Det mest miljövänliga är att minska energianvändningen över huvud taget” 2 Ämnet energi 
ligger utanför min profession, men om jag inom ramen för inredning ska kunna göra 
energianvändningen mindre måste jag ha en överblick på hur och vilka möjligheter som finns.  

 
Jag älskar värme, och tycker mycket om vatten, så mina långa duschar, är ur miljösynpunkt 

väldigt dåliga.  
 
Min tanke är att förbrukningen av värme, el och vatten ska minska. 
 

Personligen är jag ganska bekväm och sopsorterar inte så mycket som jag skulle kunna, av 
den enkla anledningen att återvinningsstationen ligger för långt bort från huset jag bor.  

 
Finns det en möjlighet, ett utrymme att skapa ett system som kan öka återvinningen? 

 
 
Psykisk miljö 

Det är möjligt att förvara hemligheter i den Japanska asken, kan jag sammanföra den 
möjligheten med en rumslighet? 

 
Om hela omgivningen ”andas” av samspel med naturen så blir det mer självklart att vårt 

beteende ändras. 
 
  Det blir mer och mer aktuellt att handla ekologiskt och närproducerad mat. Möjligheten att 

odla grönsaker i en lägenhet är liten, även om där finns tillgång till balkong blir odlingssäsongen 
kort. Kan jag som IA rita en planterings lösning så att hyresgästen får en större och bättre 
möjlighet att odla växter och grönsaker? 

 
 

                                                 
2 Naturskyddsföreningen 
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Syfte 

Syftet är att som blivande Inredningsarkitekt berika en planerad modern lägenhet med 
alternativ utifrån en konstnärlig grund. Förhoppningsvis ger mina val användaren fler 
valmöjligheter dels i funktioner, dels i tekniska lösningar. Övriga tillägg gjorda i lägenheten ska 
visa på omtanke och glädje, inspirerade från mystiken i ungdomsböcker och en liten ask. Som 
formgivare vill jag bjuda på en upplevelse, en resa formad i användarens fantasi. 
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Metod & metoddiskussion 

Research 
  
Japan 

Jag ville och behövde komma i närmare kontakt med den Japanska asken. Jag ville se, uppleva 
och försöka att förstå en kultur, där hantverk och precision skattas och värdesätts högt. Den enda 
möjligheten till detta var att resa till Japan och Hakone. 
 
Energi och miljö 

För att kunna få en överblick på energi och miljö så startar jag en research via webben på 
förnyelsebar energi och byggteknik. Jag valde att starta min research just så, med mål att sedan 
kunna gå vidare till personliga kontakter inom branschen. Jag skulle då ha en överblick och veta 
vilken riktning mina frågor skulle ställas. Jag undersöker solceller och vindkraft som alternativa 
energikällor, samt möjligheten att använda ett lågvoltssystem för likström i hemmiljö i stället för 
växelström. Anledningen är att både solceller och vindkraft genererar likström och att mycket av 
vår elektronik i hemmet gör det samma.  

Jag finner det komplext att söka information via webben, ofta handlar det om en 
tolkningsfråga i vad som är den ultimata byggtekniken, även experter verkar oense. Beroende på 
vilken sida man besöker får man olika garantier och övertygelser om att just deras sätt att bygga 
hus är det bästa.  

Jag upplever ett behov av opartisk information så i ett brev sammanställer jag frågor som rör 
elsystem men även byggmaterial och byggteknik och skickar förfrågan till personer på bland 
annat Kungliga tekniska Högskolan, min önskan är att komma i kontakt med personer som inte är 
knutna till något specifikt företag men som är välinsatta i ämnet och även forskar på 
morgondagens tekniker. Jag söker information via webben vad gäller återvinning och hantering 
av avfall.  

 
Människan

Först och främst har jag utgått från en person vars styrka och brister jag känner väl, nämligen 
mig själv. Sedan har jag (antagligen hela livet) observerat, lyssnat och iakttagit min omgivning. 
Jag har smugit i kulissen och gjort mina analyser. För att bekräfta (eller dementera) mina 
observationer och analyser läser jag boken ”Människoekologi” av Bengt Hubendick. 3. Detta för 
att få en djupare förståelse för vår natur och vår totala miljö. 

 

                                                 
3 Bengt Hubendick, Människoekologi, förkortad studieutgåva, 1987 
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Hiss? En, två generationer tillbaka innebar arbete 
hårt kroppsarbete, människor fick ryggskador 
och förslitningar. Som tur är, är människan 
tänkande, så maskiner har ersatt många av de 
tunga arbetena. Idag arbetar vi lika hårt, men i 
många fall bara med vår hjärna. Stillasittande 
arbeten med tuffa prestations krav, stress och 
monotona rörelser ger en annan sjukdom. Men 
kroppen är fortfarande gjord för rörelse, så 
man går på gym och betalar dyra pengar. 

 
Jag är medveten om att en hiss är 

nödvändig för att människor med 
funktionshinder och nedsatt rörelseförmåga 
ska få tillgång till husets lägenheter.  

Jag har arbetat med en kvinna som är 
rullstolbunden och oförmögen att själv ta sig 
fram, under nio månader. Det är tillräckligt 
länge för att veta att en låg tröskel ställer till 
problem.  

Huset har tre våningar så teoretiskt måste 
det inte finnas hiss.  

”Men när jag kommer hem, släpandes på 
matkassar och barnvagn efter en dag på 
jobbet, då är jag väldigt glad om jag slipper gå 
i trappor och kan ta hissen. Min mamma med 
dåliga knän skulle inte kunna bo eller hälsa på 
där.” Det är Karin Tyrefors som ifrågasätter 
mina tankar. 

 Hon har rätt, men då är det något annat 
som är fel.  

 Snart har vi uppfunnit en apparat så vi inte 
ska slita ut våra hjärnor, och då kan man 
öppna ett hjärngym för den behöver också 
arbeta.  

KT ler och frågar om jag inte ska göra ett 
arbete i konsten att göra det svårt för sig själv. 
Jag har ingen lösning på hur min förra 
brukare ska kunna få tillträde till alla 
lägenheter utan en hiss, så den får vara kvar.  
Men jag tycker att vi behöver röra på oss mer 
och inte bara ta den enkla vägen hela tiden. 

 
 

 
Skissprocess 

Via skisser och modeller arbetar jag sedan vidare och gestaltar rumsligheter. Till en början 
utan anknytning till någon specifik lägenhet, det fanns en tanke att jag skulle rita även huset, men 
inser mina begränsningar och att det tillhör husarkitektens uppgift. Tackvare kontakter från en 
tidigare praktikplats och en önskan om att få ta del av ritningar som fortfarande är under process 
och lagom stort (tre våningar) blev det ett planerat bostadsområde i Östersund. Jag använder 
huset och lägenheternas ytterväggar som ram för mitt fortsatta arbete. Begränsningen kändes 
motiverad för att jag i grund och botten vill rita lägenheter till ett realistiskt flerfamiljshus. 

 
Ritningar 

I AutoCad sammanför jag mina skisser till den planerade fastigheten i Östersund. Jag 
begränsar mig genom att använda lägenheternas ytterväggar, men tillåter en ändring av 
planlösningen och fönstersättning, detta gör det möjligt att vara friare i min gestaltning av 
rummen. På originalritningarna ser entréplan och normalplanet lite olika ut då det i entréplan 
finns en genomgående passage. Jag väljer att arbeta med två lägenheter på normalplan, 91,2 kvm 
respektive på 67 kvm och en lägenhet på 41,6 kvm från entréplanet. Övriga lägenheter i 
fastigheten är snarlika. 
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Kalksten 
 
Jag känner kallt stål mot mina ben. Det 

här kan bli tricksigt, tänker jag där jag står 
halvvägs upp, och balanserar på ena sidan av 
en hög gammal järngrind. 

Mitt sällskap står redan på andra sidan. 
Jag hör hur grus knastrar under hans fötter. 
Tur att jag har långa ben konstaterar jag när 
jag svänger över benet och står gränsle över 
grinden. Jackan fastnar, jag nästan glider ur 
den när fötterna tar mark på andra sidan - 
insidan, jag kom över. 

Det är en kall och fuktig kväll och här står 
jag i en Gotländsk kyrkoruin med en galen 
person, vad gör vi här? Vi kommer att åka 
fast. En taxi kör förbi utanför.  

Vi viskar men våra röster förstärks och jag 
ryser av obehag.  

Knastrar grus extra högt på nätterna? Han 
går före mot kyrkans östra del, och försvinner  

 
 

 

 
in i en mörk nisch. Mörk är fel ord, kolsvart 
är vad det är. När jag kommer fram är han 
borta, jag känner med handen längs väggen, 
fuktig och kall kalksten med spindelnät. Jag 
hör något till vänster om mig, och känner en 
hand på min axel.  

”Hit upp ska vi”. Mina fötter söker och 
finner det första trappsteget till en brant och 
väldigt smal spiraltrapp. 

 Rummet är minimalt, jag når från vägg till 
vägg. Det enda ljuset utifrån kommer från en 
korsformad glugg ganska högt upp på väggen, 
den kastar ett tvilling ljus på den motsatta 
väggen.  

Han tänder ett värmeljus och plockar upp 
ett paket kex och ost ur en påse. Jag känner 
mig inte längre frusen och skeptisk. Det är 
riktigt trivsamt att sitta på stampat jordgolv 
och äta kex med ett värmeljus mellan sig och 
en galen person.  

Jag blir bjuden på picknick i ett minimalt 
rum mitt i natten, i en kyrkoruin i Visby. 
Utanför kör taxibilar hem kroggäster. 
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Uppläggning & genomförande  

En resa till Japan 
 
 
 
Hakone 
 
Jag möttes av en liten by där gatorna 

kantades med suvenirbutiker.  
Det är mycket folk på gatorna men det har 

det o andra sidan varit på alla gator vi 
vandrat på i Japan. Utom möjligtvis Tokyo 
där vi utnyttjade vår Jetlag till att spatsera 
grymt tidigt längs bland annat Ginza, då var 
vi helt själva.  

Jag går in i en butik och hittar snart hyllan 
med askar, alla med en yta av geometriska 
mönster. Men vi är trötta och vill lämna våra 
väskor på hotellet så askarna får vänta en dag 
till. Vi reser över ett bergsmassiv till nästa by 
där vi förstått att tillverkningen sker. En 
liknande by med likadana askar och 
suvenirer.  

Jag hade innan resan fått hjälp med att 
översätta ett brev till Japanska av Koji 
Akamatsu. Brevet innehöll en förklaring på 
min önskan att få komma i kontakt med en 
mästare som gör askar.  

I första butiken räcker jag fram brevet men 
kvinnan skakar bara på huvudet. ”No, no”. 
Hon räcker mig en ask och visar att den går 
att öppna. I nästa butik fick vi en förklaring 
på något, men den var på Japanska. Tillslut 
kliver vi in i en butik där kvinnan läser, 
hummar och hämtar två kvinnor till. Det 
pratas och vi pekar och försöker göra oss 
förstådda. Ja, vi skulle väldigt gärna träffa 
någon som gör askar. Kvinnan visar hur man 
öppnar en ask. En annan hämtar en telefon 
och börjar ringa. Nekande svar, ringer nästa 
samtal.  

Det är en väldig aktivitet, vilken 
servicekänsla.  

En äldre kvinna kan lite engelska och vi får 
veta att det kan bli svårt. En dag gör de bara 
faner och en annan dag en annan del, men de 
försöker hitta någon. Vi står i butiken i 
närmare 40 minuter och när vi tillslut går där 
ifrån har vi handlat väldigt många askar, lite 
för att visa vår uppskattning på deras hjälp.  

De är väldigt blyga de där mästarna, det 
fanns en som kunde ta emot oss men då skulle 
vi vara tvungna att ta med en tolk och 
mästaren arbetade en bra bit utanför Hakone. 
Vi hade ingen tolk och inte heller tid att göra 
den resan, vår vistelse i Japan var snart slut.  

Men vi hade fått en adress till ett 
hantverkscentrum i bergen, så dit åkte vi. 
Ytterligare en gång sträcker jag fram mitt 
brev, mannen läser och vill sedan se i min 
stora påse där alla nyinköpta askar ligger 
inslagna. En hetsig ordväxling utbryter 
mellan mannen och kvinnan (antagligen hans 
fru). Det var inte hans askar, och det blev lite 
konstig stämning i butiken.  

Han visar tillslut med flinka fingrar hur 
faneren läggs och tillverkas. Någonting med 
siffran sju, han visar upp sju fingrar, 
förklarar något och flipp flopp så har han 
gjort ett geometriskt mönster av en näve 
smala pinnar. Han visar sedan stolt upp hans 
version på en ask som trollar bort batteriet 
han lägger i. 

Vi köpte två askar av honom också. 
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Hantverk 
 
På golvet ligger omslagspappret, i sin 

hand har han en rektangulär volym med en 
yta av små trekanter som bildar stjärnor, 
rutor som bildar andra rutor och tillsammans 
ett invecklat grafiskt mönster, allt i olika 
sorters trä. 

”Vadå, ska de gå o öppne den?” Undrar 
han och tittar på mig. 

”Ja, det gör det, det är en ask. Men du får 
lista ut det själv, sen ligger beskrivningen ini 
asken.” Jag ler och sätter mig tillrätta i 
soffan, ganska nöjd över mig själv. 

Jag ser hur han känner med fingrarna över 
mönstret, vänder och vrider asken. Han söker 
skarvar och brister som skulle kunna skvallra 
om öppningskombinationen. Tillsynes finns 
inga brister.  

Otåligt pillar han med nageln på mönstret, 
försöker lyfta upp små bitar.  Han trycker med 
tummen på alla sidor, förväntar sig att ett 
lock ska öppnas, men det gör det inte. Med 
pekfingrets knoge knackar han på sidor och 
hörn.  

Det är spännande att kunna förbrylla 
någon, och han ser onekligen förbryllad ut.  

 

Nu försöker han med tummen att skjuta 
sidor och lock. Han känner något som rör sig, 
en halv millimeter, men det rörde sig. Han 
tittar upp och ler, en seger. Han fortsätter 
med att skjuta på askes olika sidor och hörn. 
Plötsligt glider en del av askens kortsida flera 
millimeter, inte alls där han känt rörelsen 
tidigare. Jag skymtar förvåning i hans ögon. 
Den utskjutande biten kan plötsligt föras 
nedåt.  

Han sitter med asken i sitt knä, med knäna 
uppdragna framför sig för att skydda för 
nyfikna ögon. Det finns två personer till som 
sitter och vrider, knackar och pillar på varsin 
ask. Plötsligt resar han sig upp och går ut ur 
rummet, han kommer tillbaks och ger över en 
sluten ask till sin far. Nu finns något i asken 
som gör att det skramlar. Han ser väldigt nöjd 
ut. Senare vill han undersöka hur den är 
uppbyggd och konstruerad, och han tummar 
på asken resten av kvällen.  

Jag berättar att asken han fick hade en 
kombination på fem steg för öppna den, och 
att det finns askar som har 122 kombinationer 
innan man kan öppna locket. ”Respekt” är 
hans kommentar. 

Jag såg min bror förbryllad i 40 minuter 
över en liten ask.  
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Miljö & energi 
 
Solceller, vindkraft & bränsleceller 

Det finns flera alternativ att välja mellan för att värma upp och alstra energi. Många av dem är 
miljövänliga. Det finns en enorm energikälla över våra huvuden och redan i kursen som rör 
polarfrågor arbetade jag med solceller. Det finns för och nackdelar med solceller, så det behövdes 
alternativ. ”I Sverige har vi under ett år lika många soltimmar som Medelhavet på grund av den 
långa sommaren.” 4 På bland annat Miljöportalen tar jag del av information om solceller, som är 
det enda sättet att göra el från solljus. Kisel är det vanligaste materialet i solceller, men 
kiselkristallerna är ganska tjocka, och när elektronerna får transporteras en lång väg minskar 
verkningsgraden, som idag är drygt 30 %. Därför försöker man att göra solcellerna så tunna som 
möjligt. Tunnfilmssolceller är en hundradel så tjocka, och idag bedrivs en del forskning kring 
organiska ”plast” solceller. De kan bli betydligt billigare än de som är baserade på kisel.5 Tyvärr 
är behovet av värme och el störst under vintern. Därför ser jag efter andra alternativ som 
exempelvis vidkraft. 

Av solen får vi vindar och av vinden får vi el. Med roterblad, en växellåda, en generator och 
en liten motor som vrider roterbladen i vindens riktning kan vi utvinna el. Men den här elen stör 
oss, den bullrar.6 Det finns ett urval av vindturbiner som är anpassade för redan existerande 
fastigheter och ny bebyggelse. De fungerar utan växelsystem. Turbinerna är tystlåtna och är väl 
lämpade för bostadsområden, enligt återförsäljarnas webbsida.7 Både solceller och vindturbiner 
genererar likstöm, med en växelriktare omvandlas idag likströmen till växelstöm. 

Bränsleceller är ett batteri som man tankar istället för laddar. De är lätta och kompakta och har 
en hög verkningsgrad. Problemet är att de drivs med vätgas. Vätgas i sig är inga problem, det är 
vatten som är uppdelat i vätgas och syrgas. Problemet är tillverkningen. Om man använder 
solenergi för att dela upp vattnet är det en ren energi, men idag är det billigare att tillverka vätgas 
med fossila bränslen och då är det inte alls lika miljövänligt. Ett annat problem är att vätgasen 
kräver en ny typ av lagring och transport. I Amerika finns redan ett företag som säljer 
bränsleceller till hushåll. Stort som ett kylskåp klarar det elförsörjningen för en familj.8 
Informationen om bränsleceller är i mitt arbete ett sidospår men skulle kunna motivera valet av 
solceller för en framtida utvecklingsmöjlighet. 

 
Återvinning av avfall 

Helst av allt skulle jag vilja rita ett återvinningssystem som kan ske direkt i köket. Det skulle 
innebära att jag var tvungen att lösa ett avancerat system, och i dag upplever jag en viss tidsbrist 
för en sådan lösning. Det känns mer rimligt att rita ett system som finns i huset. Ett 
återvinningssystem i huset skulle ställa nya krav på hämtning och sortering. Min förhoppning är 
att de boende finner ett värde i att kunna lämna avfall till återvinning i direkt anslutning till 
lägenheten. Villor får idag betala per kilo avfall, så fungerar det även för lägenheter.9 Så min 
tanke är att en eventuell merkostnad för hämtning av sorterat avfall blir plus minus noll.  

                                                 
4 Dagens Nyheter, publicerad 7 augusti 2007 ”Solceller en lysande affär” 
5 Information från Miljöportalen, publicerad 2003 08 20 senast uppdaterad 2006 08 17 
6 Information från Miljöportalen, publicerad 2003 08 20 senast uppdaterad 2007 06 14 
7 Information från Proven Energy, Hushållssektorn 
8 Information från Miljöportalen, publicerad 2003 08 19 senast uppdaterad 2006 08 23 
 
9 Information från Stockholm Stad 
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Vattenförbrukning 
På Tre Källors hemsida läser jag att vi i Sverige årligen förbrukar 70 000 liter vatten per 

person, eller 200 liter per person och dygn. Att 23 000 liter, alltså en tredjedel av detta är 
varmvatten, (66 liter per person och dygn), och att 60 % av dessa 66 liter går åt när vi duschar. 
Visste ni att endast 1 % av världens vatten är drickbart, och att vi använder 60 % av det vattnet 
när vi duschar? 10Jag läser och skäms.  

I villor betalar ägaren själv för uppvärmningen av rum och vatten, det innebär att slöseri med 
varmvatten inte är populärt. (Och det förklarar varför jag gärna lånar pappas fliströja när jag är 
hemma och hälsar på)   

På liknande sätt skulle en minskning kunna ske om lägenhetsinnehavare fick betala för sin 
faktiska förbrukning av värme och vatten.  

 
 

Teknik 
Idag används 220 Volt växelström i väggkontakterna, men många av våra produkter i hemmet 

drivs med lågvoltsystem på likström. I ett sammanställt brev beskrev jag tankar och funderingar 
som rör problematik i mitt arbete (bilaga 1) och skickade detta till:  
 Gudni Jóhannesson, Professor KTH, Byggnadsteknik 
 Per O Jakobsson, Utredare KTH, Hållbarutveckling 
 Lennart Söder, Professor KTH, elkraftsystem  
 Mats Westermark, Professor KTH, effektivare energiomvandling 
 Mats Leijon, Professor Uppsala Universitet, elektricitetslära  
 Christian Azar, Professor Chalmers, fysisk resursteori  

 
Brevet resulterade i en kontakt men följande personer:  

 Marco Molinari, studerar under GJ i frågor som rör exergi. 
 Daniel Salomonsson, doktorand på Elektriska energisystem på KTH och har arbetat på 

användningen av lågspänningsnät med likström för hushåll/kontor/fabriker/sjukhus med 
mera.  

 Torsten Fransson som gärna ville se ett samarbete mellan oss då de ska starta ett projekt där 
de har för avsikt att bygga en ”nollemissions modul” i storleksordningen 15 kwm. Tyvärr 
något som jag kände mig tvungen att tacka nej till.  

 
 

Exergi 
När jag träffade MM hade jag varit tvungen att slå upp ordet exergi. Jag hade aldrig hört ordet 

och trodde först att han råkat stava fel i e-mailet. Jag fann ordet komplext, men kände mig modig 
och vi bestämde träff. Min engelska borde vara bättre än vad den är efter ett år i USA men här 
hade jag svårighet att förstå alla tekniska förklaringar. Så kanske gick jag inte därifrån så mycket 
klokare på vad exergi är men efter att ha förklarat mitt projekt ställde han frågan som kändes 
väldigt relevant. ”Du har begränsat med tid, och du försöker sätta dig in i väldigt omfattande 
tekniska saker. Det är jätte bra, men ställ dig frågan om du vill göra ett hus med tekniska 
lösningar där designen är underordnad eller tvärt om”.  

 
                                                                                                                                                              
 
10 Tre källor 
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Elsystem 

Tanken bakom lågspänningsnätet för likström är att mycket av vår hushållsel redan drivs just 
så, men att den tranformeras ner från växelström. Apparater som fortfarande kräver växelström är 
apparater som genererar mycket värme eller kyla, så som spis, ugn, kyl, frys, diskmaskin och 
tvättmaskin. Våra teveapparater, datorer, lampor, musikanläggningar, telefoner med mera drivs 
av likström. Dosan som sitter på datorns strömkabel och blir varm, den delen skulle kunna 
uteslutas om strömmen transformerades ner innan uttaget.   

DS har i sitt arbete kommit fram till att det är möjligt, och att det finns en teoretisk vinst på 5-
20%, men att det finns även andra fördelar. Jag undrade lite över det där teoretiska, men fick 
inget bra svar. När jag frågar varför systemet inte redan införts, ser han finurligt på mig och 
rycker på axlarna. ”Det finns redan en standard som fungerar så det är troligen anledningen till 
varför systemet inte finns på marknaden idag. Det skulle krävas nya försäkringar och nya 
kontakter. För övrigt sker det väldigt mycket på energifronten just nu, om några år kommer vi att 
se bränsleceller som energikälla.” Förklarar DS. 

 
Byggteknik 

Då ingen kontakt inom byggnadsteknik på KTH upprättats använder jag information från min 
research via webben och delger tankar och mål om huset för handledare Bengt Drakenmark och 
fick förklarat att det lät som att jag ville göra ett trögt hus. Trögt i formen att tjocka väggar skulle 
ta lång tid att kylas ner och värmas upp. Det skulle krävas mindre energi för uppvärmning då 
isoleringen är bättre.  

 
 

Mystik 
Från den Japanska asken har jag kommit fram till att jag vill tillföra ett ”icke rum” i 

lägenheterna, jag vill göra ingången till rummet dold och funderar på öppningskombinationen av 
rummet och hur det kommer att hittas och upplevas. 

 
Ett ”icke rum” kan upplevas mystiskt precis innan och under letandet, sedan övergår mystiken 

till något annat. Min förhoppning är att personen då ska känna sig stolt- denne har hittat en 
skatt! Att personen ska känna sig utvald, och att de plötsligt ser nya positiva möjligheter med sin 
lägenhet. Vad kan då tillföras så att dessa känslor bli bestående?  

 
Efter att ha läst boken ”Människoekologi” där BH skriver om människans totala miljö. Den 

biologiska människan, våra djuriska arv, fysiska egenskaper, variation och anpassningsförmåga, 
det rent mäskliga och det sociala i vår natur. Han beskriver olika spelregler: ekosystem, 
energiflöde i allmänhet och energiflöde genom ekosystem. Han beskriver våra primära basbehov: 
Föda och födoproduktion, självförsörjning, flyttningsjordbruk, jägaren och samlaren med mera.  

Undrar jag, tar vi inte väldigt mycket för givet idag? Jag gör det. Vad är det jag tar för givet 
hemma i lägenheten? Det är flera saker jag förväntar mig, värme, vatten och ljus till exempel. 
Vad gör mig fascinerad om jag tänker grundligt? Jag tycker att det är fascinerade att titta på eld, 
jag blir varm och det ser aldrig lika ut. Det är härligt om ett badrum kan får mig att känna mig 
vacker. Jag tycker att det var spännande att odla en massa grönt i mammas och pappas växthus 
förra sommaren. Från en melon jag ätit hade jag drivit fram flera melonplantor, men även frön 
från pyshalis, tomater, gurka, avokado, och citron. Från små bäbisar hade de blivigt jätte stora 
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växter. Det var en hälig känsla, och när jag satt där ute i växthuset tänkte jag att det här är kvalité 
för mig!  

Jag har kommit fram till att de fyra elementen Jord, Eld, Vind och Vatten ska få vara med och 
gestalta rum. Dels genom material och färg, dels med funktioner.  

 
 

Jord Eld Vind Vatten 
”Det är vetenskapligt bevisat att växter påverkar människans själsliga balans positivt, bidrar 

till ökat välbefinnande och kan minska stress. Växternas positiva inverkan kan dessutom minska 
rädsla, ångest, sorg och aggressivitet och även påverka sinnesstämningen positivt.” 11  

Jag skulle ha blivit florist i stället…
Jord gestaltas genom en plantering möjlighet direkt i fönstret, samt färgval och färgtyp. Eld 

symboliserar värme och får form av en kakelugn i aluminium fylld med sand. Vind får 
symbolisera energi i form av solenergi och vindkraft och vatten gestaltas genom utformningen av 
badrummet.   
 

 
Skissprocess nummer 1 

Skissperiod nummer ett bestod i att försöka gestalta och formulera generella lösningar till 
sovrum, hall, vardagsrum och kök. Jag ville pröva och se vad som hände om jag gjorde ingrepp i 
väggar och golv. Kunde jag öka flexibiliteten och valmöjligheten för användaren? Tanken var att 
lägenhetsinnehavaren kunde välja hur denne ville placera exempelvis sin säng. Kunde sängen 
vara dold i en nisch bakom en stor tavla, eller mer traditionellt i rummet? Nischen skulle då 
kunna användas till vad som helst.  

 
 

Skissprocess nummer 2 
Av olika anledningar startas en ny skissperiod. En anledning var att min första skissperiod inte 

hade tillåtits vara så fantasifull som den skulle kunna. Den som hindrat min fantasi var jag själv. I 
stället för att göra planlösningar till generella karaktärer tog jag denna gång ”kontakt” med fem 
specifika karaktärer: ”professorn i kosmologi”, ”överlevnadsexperten som förlorat Robinsson”, 
”hackern”, ”straight edgarén” och ”PeterPan”.  

Specifikt är närmare generellt än man tror. Tanken var att se om jag utifrån specifika behov 
kunde hitta nya lösningar i material och funktion. Tanken var aldrig att genomföra någon av 
skisserna till ritning rakt av utan att undersöka, fantisera och sedan eventuellt använda korn från 
skisserna till mitt fortsatta arbete. Följande text förklarar jag karaktärernas behov och några av 
skisserna finns presenterade under Bilaga 2. 

 
 
 
 

                                                 
11 VILLAtidningen nr 1, sida 12, 2008 
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”Professor i Kosmologi”  
Han behöver rymd, han vill se stjärnorna från sängen. Tänk om han fick vara tyngdlös? 

Professorn fick en lägenhet med runda sfärer huller om buller. Som om han flyttat in i en boll 
med badskum. Väggar gjorda i plast tunn som gladpack, skimrande som pärlemor men starkt 
som stål.12

 
”Överlevnadsexperten som förlorat Robinsson”  

Han behövde en eldstad och vatten, det var basen. Han är antagligen en samlare så han fick 
ett stort skafferi också. Han känner en lätt frustration över livet som TV-kändis. Till väggar fick 
han rör, de står olika tätt och går på vissa platser inte ända upp till taket utan lämnar 
tillsammans ytor där han kan lägga saker. Till vissa utrymmen i lägenheten står rören så tätt att 
han inte kan pressa sig igenom. Han var irriterad på det här ett tag tills han upptäckte att vissa 
rör fungerar som slalompinnar, de vippar. Han får utlopp för sin irritation och kan vispa bort 
hinder. Han tänker ofta på ordspråket, man ser inte skogen för alla träd och tillsammans blir vi 
starka. 

 
”Hackern” 

Han fick en planlösning som bygger på packning. Han kan packa ihop en vägg med förvaring 
och föra den till nästa. Lite så som han jobbar. Han fick en garderob i hallen som ser liten ut 
men bygger på First In First Out och Last In First Out (FIFO,LIFO).  

Dolt finns ett rum som har tjocka väggar så att det inte ska kunna spioneras på, ljudligt eller 
strålningsmässigt.  

I badrummet ligger en stor sten som han kan sitta på när han duschar, detta så att han inte 
ska glömma sin natur, han går ju inte ut så mycket. I badrummet finns det inte så mycket 
elektricitet, han får tända ljus. Lite för att få en kontrast mot sin datorskärm.   

 
”Straight  edgarén”  

I stället för fönsterbrädor får personerna planterings lådor där de kan plantera grönsaker, en 
stor ullig matta som har värme under sig, där kan de göra yoga (jag tror att de gör sånt) och 
passager i spetsiga vinklar. De behöver också ett dolt rum så de får ett ganska stort bakom köket.  

 
”PeterPan”  

Han var svår, men han fick en öppen planlösning. I köket är köksbänken i olika nivåer, han 
har ju korta kompisar också. I vardagsrummet har golvet försänkningar och förhöjningar, det ser 
ut som en väldigt svår golfbana med sandbunkrar. Det finns funktioner ända upp till tak, 
väggarna har alkover och balkonger. Peter Pan behöver inget dolt rum, hans värld är 
förbryllande och full av glädje i alla fall.   

 
 
 

                                                 
12 www.sciam.com 
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”Hacker” 
 
Han stänger dörren och sparkar av sig skorna, i garderoben trycker han in ytterjackan, den 

sväljer jäkligt mycket den där rackaren, tänker han och går in i badrummet. Medan han sitter 
där betraktar han rummet. Fönstren är rektangulära och sitter i djupa nischer, ett släpljus når 
nästan ner till golvet. I duschen finns en stor sten, i början var han skeptisk men har ändrat sig. 
Det var ju riktigt skönt att sitta där och låta vattnet rinna över skallen, kändes riktigt på något 
vis, speciellt om det var vatten ur den tredje kranen, det var ju fånigt tänkt kanske, vatten som 
vatten. Men vattnet från den tredje kranen var bara varmt om han eldat i kakelugnen, och nu 
måste man tänka på sådant, miljön alltså. Det hade ju inget att göra med att han betalade mer 
för varmvattnet, nej då.  

Han tittar ner på sina fötter, borde köpa nya strumpor. På golvet ligger ett mörkt kakel och på 
väggarna sitter en skimrande mosaik i en färgskala som påminner om nugatglass. Porslinet är 
vitt. Han har upptäckt att tända ljus funkar väldigt bra på tjejerna. Känner de sig lite mer 
bekväma i det ljuset kanske? Jaja han använder det som belysning i duschen i alla fall, lite 
mysigt tycker han själv också, men det skulle han aldrig erkänna. 

Nu kan han inte sitta här mer, han har ju ett uppdrag.  
För ett ouppmärksamt öga var rummet han gick in i helt dolt. Själv hade han hittat rummet 

när han tryckte på fel lysknapp, lampan han förväntat sig skulle lysa hade inte tänts. Men ögat 
hade reflekterat en förändring nere vid golvet. Han hade knackat på väggen, lagt örat mot golvet 
och försökt kika vid golvlisten. 

Det hade tagit tio minuter att lista ut, men han hade känt sig väldigt uppspelt och nöjd när han 
hittat ”dörren”. Nu använde han rummet för sin lilla hobby, att tjuvläsa e-post på 
regeringskansliet.

 
 

 
Ritningar 

Jag arbetade därefter i AutoCad med planlösningar för tre olika stora lägenheter. De innehöll 
som jag planerat korn från min senaste skissprocess. Jag presenterar mina första ritningar efter 
min skissprocess nummer 2 för en gästkritiker. Resultatet av den presentationen blev en mental 
låsning, det tillhör antagligen också arbetsprocessen men är inte roligare för det.  

Ritningarna finns redovisade under rubriken Resultat med start på sida 23. 
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Resultat 

 
Jag har redovisat delar av min process i form av berättelser, från dessa berättelser och skisser 

har ytterligare en karaktär skapats.  
I en fastighet i centrala Östersund går en kvinna in genom porten och upp till sin lägenhetsdörr 

märkt J Svensson. 
 

”J Svensson” 
 
När hon kommer upp till andra våningen ser hon väggen med återvinning systemet. Det består 

av dekorativa bilder på strukturer av sorteringsmaterial. På varje luckas insida finns 
förtydligande information. Det är så skönt att slippa ha ett sop- upplag under diskbänken, nu kan 
hon enkelt gå ut i trappuppgången och sortera, tänker hon. 

När hon klivit in i lägenheten hänger hon in kläderna i den till synes lilla garderoben. Gissa 
om hon blev förvånad när hon upptäckte att botten skivan var reglerbar och gav med sig efter 
hur mycket som trycktes in i garderoben. På golvet i entrén ligger ett pussel av kalksten, det 
möter badrummets golv och blandas med furugolvet från köket, väggarna är målade i höstens 
röda färger. I hallen finns ett rum till, ett rum som innehåller rör från golv till tak, det är för 
trångt för att ta sig in i mellan men hon har trevat med armen och innanför tycks finnas 
ytterligare ett rum. Några av rören innehåller belysning och ljuset reflekteras spännande i 
rummet.  

I kök och vardagsrum ligger ett massivt furugolv, väggarna är målade i en ljus ton av sand.  
I badrummet ligger på golvet samma pussel av kalksten som i entrén, porslitet är vitt och på 

väggen vid handfatet sitter stora kakelplattor som skimrar i rostbrun metall, i övrigt är väggarna 
målade direkt på putsen . Rummet är ljust trots att fönstren är små, ljuset leds in i de vinklade 
fönsternischerna. I duschen ligger en stor slät sten att sitta på när man duschar. I anslutning till 
badrummet finns lägenhetens garderober och tvättstuga.  

Kökets vitvaror har märkningen A och A+ klass. Luckorna är ljusa och bänkskivan är oljad 
ek, den känns genuin. Intill köket finns kakelugnen. En lyxig tillgång som ger värme under lång 
tid både i rum och själ. I vardagsrummet kan hon odla växter direkt i fönstret. I stället för en 
traditionell fönsterbräda finns en låda för plantering. Här odlar hon tomater och Physalis 
tillsammans med en Flamingoblomma och Banddracena.   

Väggen in till sovrummet är en förvaringsvägg. På utdragbara lådor har hon placerat sin nya 
TV och i andra böcker och reseminnen. I sovrummet är väggarna målade i en ton som påminner 
om silverfärgat gräs, på golvet ligger en heltäckningsmatta som är mjuk och skön. 

Då förvaringsväggen är genomgående ger utdragna lådor spår i angränsande rum. Hon har 
inte packat upp alla flyttkartonger och bestämmer sig för att åtminstone packa upp en innan hon 
parkerar sig i soffan. Hon river i tidningspapper och vecklar ut sina ägodelar, händerna blir 
svarta av trycksvärta.  

I förvaringsväggen finns ett högre skåp utan hyllplan, det ser lite annorlunda ut, hon knackar 
på bottenväggen och det låter ihåligt, hon trycker lätt med handen och den öppnas! Innanför ser 
hon ett rum, ganska rymligt. Otroligt, vad är meningen med det här? Hon ser rören och förstår. 
Ytterligare ett rum, vilken bonus, tänker hon. Fantasin skenar iväg. Hon blir så överraskad att 
hon måste sätta sig i soffan och samla tankarna. Efter en stund går hon in i det tills nu dolda 
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rummet. Golv och väggar påminner om sovrummets. Bortsätt från ljuset som släpps in mellan 
rören i entrén och den samla dörren i förvaringsväggen är rummet mörkt och dunkelt. Hon 
trevar längs väggen efter en strömbrytare- hittar ingen. Hon återvänder ut i vardagsrummet till 
en av kartongerna märkt verktyg, hittar ficklampan och återvänder in genom väggen med 
förvaring. Hon hittar ytterligare en dold öppning i rummet, ett parti av väggen kan öppnas och 
ansluter då ”icke rummet” med sovrummet. Men den öppningsbara väggen kan bara hittas och 
öppnas inifrån ”icke rummet”. Det nyfunna rummet är nu ljust men ändå avskilt från sovrummet. 
J Svensson ler för sig själv. Hon vill berätta för alla hon känner om sin nya upptäckt, men något 
håller henne från att lyfta telefonluren och sprida nyheten. Hon vill bevara känslan en liten stund 
till, bara för sig själv.    

 

 

 24



































Diskussion 

”Titelsida” 
Jag har valt titeln ”Icke rum” för att markera rummets icke bestämda funktion.   
 
 

”Icke rum” 
Jag har använt en Japansk ask som inspiration när jag gestaltat en rumslighet som jag kallar 

”icke rum” . Varför jag valt att döpa det till ”icke rum” har med rummets dolda ingång att göra 
samt att det inte har någon förutbestämd funktion. Storleken och placeringen i lägenheten ger 
begränsningar, men förhoppningsvis finner lägenhetsinnehavaren en egen specifik funktion av 
rummet. Behövs ett ”icke rum”? Tänk dig att du veckan innan du flyttar från din lägenhet hittar 
ett dolt rum, vad känner du? Själv hade jag blivigt frustrerad och arg och sett massor av 
möjligheter jag gått miste om. I nästa lägenhet skulle jag knacka på varenda vägg för att se om 
det också dolde hemligheter. Ett ”icke rum” behövs för att stimulera vår fantasi. 

Finns det utrymme att tillföra rum utan specifik funktion? Det har onekligen varit svårt, ytan 
på lägenheterna är redan slimmad och det finns inte så många alternativ att lösa planlösningen på. 
Under mitt arbete har jag kommit fram till en alternativ planlösning med hjälp av fem specifika 
karaktärer. 

 
 

Specifika karaktärer 
Gestaltning som uppkommit från de specifika karaktärerna under skissprocess nummer 2 har 

jag använt dels för att de spelar på en lekfullhet och en fantasi som jag saknar i många moderna 
lägenheter. Själv skulle jag bli oerhört glad om jag upptäckte att en garderob kunde svälja dubbelt 
så mycket som vid första anblicken, eller att redan i entrén mötas av något som inte har någon 
annan funktion än att göra dig nyfiken och förbryllad. Jag skulle känna att jag fått privilegiet att 
bo i en väldigt speciell lägenhet om där fanns en sten att sitta på i duschen.  

Varför just det valet av specifika karaktärer? Min handledare Anna Odlings förtjänst, hon gav 
dem som förslag och så kom de till. 
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Funktioner 
När jag ritat en låda för plantering i fönstret så vill jag göra boende medvetna på vilken härlig 

känsla det är att kunna få äta eget odlade grönsaker.  
 

 
 
 
 
När jag ritat in en kakelugn fylld med sand, finns det fler tankar bakom. Lägenhetsinnehavaren 

får fler uppvärmnings alternativ, och det är rogivande att sitta framför en brasa. Det krävs ingen 
fackman för montering och utsläppen ligger långt under det rekommenderade. Jag har skrivit om 
en tredje kran i en av mina berättelser, i skrivande stund vet jag inte om det är genomförbart men 
tanken har varit att leda ett kall- vattenrör genom sanden i kakelugnen för att i samband med 
eldning kunna utvinna en viss mängd varmt vatten. Jag vet att det finns murade kakelugnar med 
funktionen av ett inbyggt vattensystem, men känner inte till om det finnas för en kakelugn fylld 
med sand. Teorin är under process. Kakelugnars placering bör ligga i bostadens mitt för att ge 
störst värmeverkan. Då det i detta fall rör sig om en 67 kwm stor lägenhet och sandugnen har 
kapacitet att värma upp en villa, anser jag att placeringen av sandugnen i detta fall inte har någon 
betydelse, den kommer att kunna värma hela lägenheten oavsett placering.  
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Förvaringsväggen mellan vardagsrum och sovrum ger stor variation till förvaring. Den kan 
möbleras mot om så önskas, men det kan kräva att utdragbara lådor inte dragits ut.  

 
 

 
 
 
 
 
Att inte placera garderober i sovrummet utan i anslutning till badrummet motiverar jag med att 

det oftast är i samband med tvätt vi klär av och på oss, samt att det inte blir någon onödig 
klädtransport genom lägenheten. Det finns fortfarande plats för extern klädförvaring i 
sovrummet, samt i väggen med förvaring. 
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Återvinningssystemet är tänkt att fungera som både dekoration för trapphuset samt sortering. 
Informationstext finns på luckans baksida. Systemet har en gemensam uppsamlingsplats från de 
olika våningarna i huset, exempelvis i källaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
        

  Komposterbart             Ofärgat glas 
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Material 

När jag gjort materialval härstammar de från naturen och hantverkstekniker som kräver, 
omsorg och skicklighet. Jag anser att ett massivt trägolv blir vackrare med slitage och har en 
annan möjlighet att restaureras än ett laminat golv. Väggarna är målade med äggoljetempera, 
kallpressad linolja färgsatt med blandningar från 12 jordpigment och fem mineralpigment 
tillverkade av företaget, Av Jord.  

 

       
 
Kök & Vardagsrum      Entré & Badrum        Sov- & icke rum  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
Kök & vardagsrum       Entré                   Sov- & icke rum  
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Energi 
Tills forskarna kommit fram till den ultimata lösningen på energifrågan så ritar jag in solceller 

på husets balkonger och tak. Skulle det visa sig att bränsleceller är den optimala rena energin så 
finns det redan ett system med utvecklingsmöjlighet i huset. Men då det i dagsläget inte täcker 
hela behovet kompletteras solcellerna med vindturbiner på husets tak. Energin lagras i batterier 
och om/när det behövs används kommunens strömförsörjning.  

Jag kan inte ge några siffror på vad solceller, vidkraft, eller själkostnads pris för uppvärmning 
och vatten tillsammans skulle göra för energiförbrukningen i fastigheten. Men Poseidon i 
Göteborg har infört individuell mätning av värme och vatten och fått en minskning på 20 %. Jag 
har tagit flera miljövänliga energikällor tillsammans med de boendes egna val. Det kommer att 
ske en minskning av energianvändningen och användningen kommer att vara grönare.  Inte den 
optimala men det skulle ske en minskning. Kanske är de, det lilla som krävs för att stabilisera den 
stigande globala uppvärmningen. 
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Berättelser 
Jag har skrivit berättelser och tankar i form av personliga upplevelser, med kursiv text och två 

spalter. Till en början utan någon egentlig tanke, men det har under arbetets gång visat sig att 
mycket av min gestaltning av rummen bygger på personliga upplevelser och att jag har en önskan 
att förmedla de upplevelserna till fler.  

Med de fiktiva berättelserna med kursiv text, försöker jag måla en upplevelse och känsla som 
ska ligga till grund när man betraktar ritningarna.  

 
 
Slutsats & Insikt 

Från början ville jag rita hela huset, jag har försökt att sätta mig in i byggteknik och 
byggmaterial men insåg att det inte faller inom min profession. Jag har försökt hitta lösningar på 
energiförbrukning i en för stor skala. Jag har lärt mig mycket men jag kan inte presentera en 
färdig lösning. Samtidigt vill jag försvara att det känns viktigt att veta lite om mycket, men det 
lilla blev ganska stort i mitt arbete. Det krävs ett möte någonstans i väggarna med husarkitekterna 
och deras expertis. Jag har försökt vara konstruktör, tekniker, husarkitekt och inredningsarkitekt i 
mitt examensprojekt. Jag har gestaltat en 67 kvm stor lägenhet av de tänkta lägenheterna i 
flerfamiljshuset.   

Att gestalta en hyresrätt med inredning som frångår standard är troligen inte ekonomiskt 
försvarbart, men till priset av vad? 
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Slutord 

Jag ser fram mot ett yrke som arkitekt, att få använda min kreativitet för att förmedla 
upplevelser, väcka minnen och känslor till människor i deras hem. Jag ser fram mot ett samarbete 
och möte med andra arkitekter för att tillsammans utveckla arkitekturen. 
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Bilaga 1 
 
Hej!                                                                                                      05.11.12 
  
  
Mitt namn är Jill Breiler, jag studerar sista året på Inredningsarkitektur och Möbeldesign på 

Konstfack. I mitt master arbete har jag valt att arbeta med problematik i vår hemmiljö. Arbetet 
ska resultera i ett flerfamiljshus med totalt nio lägenheter på 25 kvm, 50 kvm och 80 kvm.  

Målet är att rita in lösningar och att välja byggmaterial som ska bidra med en minskad 
energiförbrukning i hemmet.  

  
  
Exempel på tankar och funderingar: 
  
Vad jag förstår så skulle mycket av våra produkter i hemmet kunna drivas på 12V, så som 

datorer, lampor, musik och ljud anläggningar, TV och hushållsapparater med mera. Men att kyl, 
frys, ugn och tvättmaskin fortfarande kräver 230V. 

Skulle det då vara möjligt att till hemmet använda två system av spänning, ett på 12V och ett 
system till 230V? Valda eluttag har en spänning på 230V medan resten drivs på 12V.  

Skulle användningen av solceller då bli mer effektiv? Läste att det idag krävs ca 33 kvm 
solceller för att täcka behovet av hushållsel hos en ”normal” stor familj i Sverige. Kan man då 
minska den ytan? 

Uppvärmning av hemmet står för den största energiförbrukningen. Vad finns det för forskning 
här? Bränsleceller? Geotermisk energi? Fjärrvärme? Bergvärme? Ventilation, radiatorer?  

Är betong det ultimata byggmaterialet ur miljö aspekt? Är det bättre med trähus? Isolering? 
Thermoreflector, håltegel, Newbean, Cellplast? 

Är ett ”tätt” hus bättre än ett ”andande” hus?  
  
Jag letar efter det optimala sättet att minska vår energiförbrukning, men informationen jag 

finner via webben är komplex och det finns massor, även en hel del motsägelsefull information. 
Jag har ett behov av att få bolla idéer och funderingar och jag undrar om Ni skulle kunna 

hjälpa mig. Antingen rekommendera någon som kan eller om Ni skulle vilja ställa upp med Er 
expertis.    

  
Tack! 
  
Med vänlig hälsning  
  
Jill Breiler 
  
  
  
Jill.breiler@konstfack.se
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Bilaga 2 
 
Skisser från ”Professorn i Kosmologi” 
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Fortsättning bilaga 2 

 
Skisser från ”Överlevnadsexperten som förlorat Robinsson” & ”Straight edgarén”  
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Fortsättning bilaga 2 
 

Skisser från ”Hackern” 
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