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I mitt kandidatarbete får ni följa mig när jag projekterar studentlägenheter i en 
befintlig byggnad belägen i området Klippan, i västra Göteborg. Arbetets me-
tod följer traditionell inredningsprojektering så som den brukar te sig, med ett 
undantag. Jag är min egen beställare. Som slutresultat har jag förutom ritningar 
i plan och sektion, illustrationer och fysisk skalmodell, valt att till Konstfack 
vårutställning 2012, bygga en av mina lägenheter som fullskalemodell. Arbetet 
är kopplat till den uppsats jag skev under vintern 2011, där jag jämförde de tidi-
gare studentlägenheter jag sjäv har bott i. Till min hjälp hade jag Ola Nylander 
& Kjell Forsheds bok “Bostadens omätbara värde”  

s a m m a n f a t t n i n g
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i n l e d n i n g

Hur ser studentbostaden ut idag och hur kan den förändras inom de ramar och 
riktlinjer som råder? I mitt examensarbete i Inredningsarkitektur & Möbeldesign 
har jag ritat mina egna studentbostäder på en plats där jag tycker att de skall 
ligga.

Kan gestaltning förändra?
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Jag vill rita studentlägenheter. 
Det hade jag kommit fram till i januari när jag började fundera över vad jag 
skulle göra som kandidatarbete i Inredningsarkitektur och möbeldesign. Under 
höstterminen har vi skrivit uppsats. Jag valde då att jämföra mina två tidigare 
studentbostäder utifrån de arkitektoniska begrepp Ola Nylander diskuterar i 
”Bostadens omätbara värde” Jag fokuserade på min egen upplevelse utav boen-
det och försökte reda ut vad det var jag såg som kvalitér i bostaden, eller kanske 
snarare avsaknaden av dem.  Detta arbete gjorde mig intresserad av att rita mina 
egna bostäder. Hur kan jag förändra och förbättra boendet  i studentlägenheten, 
samtidigt som jag tar hänsyn till de krav och förhållanden som råder idag?  
Det första jag måste välja är hur och var jag vill genomföra mitt projekt. Skall 
jag utgå ifrån planlösning jag gör och utifrån den skapa en modul som sätter ra-
marna för byggnaden eller skall utgå ifrån en befintlig byggnad? Det hade varit 
intressant att se om det går att göra en byggnad som helt utgår ifrån planen och 
det interiöra istället för att som man ofta gör,  låter byggnaden skapas utifrån 
en fasad och de exteriöra element. Har jag kapacitet till det? Kanske, men jag 
väljer ändå att strunta i den tanken. Hur gör jag ett riktigt bärverk? Isolering? 
Ventilation? El? Allt det där som jag varken kan, vill eller ska kunna riskerar att 

vad jag tänkte först
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bli ett stort problem. Mitt fokus i bostäderna skall vara det interöra, inredning-
sarkitekturen och de boende som jag tänker skall leva där. 
Jag väljer därför att rita mina bostäder i en befintlig byggnad. Men vilken skall 
jag välja? 
Jag vill inte arbeta med en byggnad som sedan tidigare används till bostäder. 
Genom att välja en annan typ av byggnad får jag mer inspiration till att faktiskt 
förändra den miljö som jag vill vistas i. Mina associationer går till äldre indus-
tribyggnader.
Jag har så länge jag kan minnas haft en förkärlek till just dessa områden. Det 
tunga teglet som noggrant lagts på plats, sten efter sten. De vackra fasader de 
bildar och den tyngd och pondus de utstrålar. Mina tankar går till de människor 
som har utfört arbetet med att uppföra dessa byggnader, deras slit och hårda 
arbete. Jag tänker på de som har verkat i byggnaderna. Slitsamma, smutsiga 
arbeten. Stora maskiner, långa dagar. De är nyckeln till mitt arbete, för i likhet 
med hur det var då, vill jag vara en inredningsarkitekt för de som skall verka 
där, de boende.
Jag börjar se mig omkring, och de finns många sådana områden omkring mig. 
Ett stenkast ifrån där jag bor i Sickla finns ett flertal byggnader som uppfyller 
de flesta krav på det jag vill göra, men det räcker inte. Jag inser att jag vill ha en 
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personlig koppling och relation till området där jag skall verka. Mitt arbete blir 
då både roligare och mer spännande. Jag minns Klippan, Röda Sten i Göteborg.

Första gången jag var vid Röda Sten åkte jag dit med min morfar, jag var kan-
ske 13. Vi skulle till pannhuset och titta på en utställning och jag minns att jag 
häpnade och fascinerades av området. Vi vandrade under Älvsborsbron, denna 
jätte som tornar upp sig över en. Havet som öppnar sig framför dig och båtar-
na. De små segelbåtarna samsas med Stena Lines färjor. Båtstugor och andra 
småhus i trä bredvid gigantiska tegelbyggnader. Jag formulerade det inte så då, 
men det jag slås av idag är att just skillnaden och förhållandet i skala är det som 
tilltalar mig. Hela området är fullt av det lilla bredvid det stora, och det förän-
dras ständigt. Röda Stens ”pannhuset” är en jättekoloss när du står bredvid den, 
men småsten när du ser det på håll och jämför med den mintgröna Älvsborgs-
bron. Samma gäller det ståtliga segelbåtarna i hamnen. Väl ute på vattnet blir 
de barkbåtar när stenafärjan tuffar förbi.  Senare får jag reda på att jag döptes i 
det lilla kapellet St.Birgitta som ligger här och när mina föräldrar skiljer sig ett 
antal år senare flyttar jag, min mamma och syster några hundra meter därifrån.
Jag har sedan dess varit där så fort jag får tillfälle. Platsen är självklar, byggnaden 
jag väljer är ett gammalt sockerbruk. Mitt arbete kan börja.
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Sockerbruket

Pannhuset och Älvsborgsbron

Huset där min mamma bor

St Birgittas kapell

Bild 1
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Arbetets syfte är att rita bostäder där jag går igenom hela proces-
sen, från planlösning till val av material & detaljer. Jag väljer att 
rita just studentbostäder dels eftersom jag har egen erfarenhet 
av bostadssituationen i dessa och då jag även tycker att det är ett 
aktuellt ämne då de behövs fler bostäder till studenter i alla sven-
ska studentstäder. Jag tror även att studentbostadens skala passar 
mig och kandidatarbetets omfattning.

s y f t e
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Arbetet jag gör är en fiktiv studie för att skaffa mig mer kunskap 
om hur jag kan tänkas gå tillväga för att projektera bostäder. Jag 
har därför valt att inte förhålla mig till storskalig byggnadsteknik 
eller en faktisk budget. Mitt fokus ligger på min egen utbildn-
ing  och de kvaliteér jag som Inredningsarkitekt vill behärska i 
framtiden. 

avgränsningar
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hur jag skall gå tillväga:
 rita av befintliga ritningar

göra egen planlösning
gå in i detalj och gestalta en av de ritade lägenheterna 

bygga 1:1 modell till utställningen

presentationsverktyg:
2d ritningar
illustrationer

fysisk modell i 1:20
material & kulörprover

fysiskt volym, material och färgsättningsmodell i 1:1
(presenteras under utställningen)
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Bild 2

Sockerbruket vid Klippan grundades 1808 av en inflyttad tysk vid 
namn Abraham Robert Lorent. Fem år senare fick Lorent tillstånd 
att även brygga porter och verksamheten utökades. 1836 köper 
skotten D.Carnegie jr verksamheten efter att den förre ägare gått 
i konkurs. Ett tiotal år senare flyttar Carnegie tillbaka till Skott-
land men fortsätter framgångsrikt att driva bruket och etablerar 
ett helt samhälle kring det, med kyrka, skola och arbetarbostäder. 
Bryggeriet är sedan i bruk enda tills 1975 då den sista flaskan 
porter fylls. Idag används sockerbruket och bryggeriets lokaler 
till diverse olika ändamål såsom konstnärsverkstäder och kontor. 

bildcollage av Sockerbruket såsom det ser ut idag

tillbakablick: sockerbruket 

Sockerbruket/porterbryggeriet i början av 1900-talet
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området klippan: 
historiska stödord

Porter tillverkning 1820, karl XIV Johan åt frukost i porterfatet. Kommunicerade på 
franska med kungen. Ville köpa loss marken, fick köpa loss marken. Anledning till att det 
gick att utveckla bruket ytterligare. Församlingen bytte namn till karl johans församling. 
Turism, vackert område. Viktig plats 1500-1600tal Danskarna 1570-63, erövrar. 150000 
riksdaler för att köpa tillbaka, mer än hela statskassan, extraskatt från hela svenska folket. 
Kalmarkriget slutet 1600 tal, danskarna fick det igen. Danska adeln gjorde det möjligt att 
svenskarna fick betala 1.000 000 för att få tillbaka området. skatter och lån utomlands. 
Sjömagasinet, vapenförråd för ostindiska kompaniet. Uthamnen från gbg, hade den inte 
funnits hade vi inte haft gbg. 1400 tal. Skeppet fransiscus skepp som sänktes av danskarna 
1611. Medeltidaförsvarsborg. Slott fram till 1657, sten som sedan blev älvsborgsfästning



15

jag börjar jobba...
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För att jag skall ha något att utgå ifrån börjar jag med att besöka stadsbyggnad-
skontoret i Göteborg. Där hämtar jag med mig ritningar över byggnaderna så 
som de sett ut från det att de byggdes, tills idag. Eftersom de har uppförts under 
en lång tidsperiod tar arbetet att lista ut vad som är vad, och vad som faktiskt 
existerar idag, lång tid. Tillslut får jag ihop en rimlig lösning, med hjälp av rit-
ningar, fotografier, samt besök på plats.
På följande sidor ser ni först en situationsplan över byggnaden. Där syns hur 
byggnaden är placerad i landskapet samt hur den förhåller sig till kringliggande 
byggnation. 
Efter detta kommer de planlösningar jag själv har ritat. När jag har ritat planen 
har jag strävat efter att hitta rumsfigurer som genomgående kan appliceras i 
byggnaden. Jag har arbetat med att försöka göra “rum i rummet” dvs, så avskilda 
ytor som möjligt för sov, vardagsrum hall etc. utan att begränsa möblerbarheten 
i lägenheten för mycket. De innehåller samma komponenter av fast inredning 
och jag har försökt att hålla mig inom ett begränsat kvadratmeter antal, dvs 
22-27 kvm. Främst har jag fokuserat på att rita enrumslägenheter med pentry. 
Detta har jag gjort för att senare kunna jämföra min ritade lägenhet med de stu-
dentlägenheter jag själv har bott i. Detta beskrivs i min uppsats som ligger som 
bilaga i denna rapport.
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Kopia av situationsplan över området från 2011

Aktuella byggnader är rödmarkerade

situationsplan
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PLAN 1

Skissritningar över Sockerbruket  skala 1:300(A3)
Ritningarna visar fördelning mellan privata & gemensamma ytor  

planlösning 
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PLAN 2

Skissritningar över Sockerbruket  skala 1:300(A3)
Ritningarna visar fördelning mellan privata & gemensamma ytor  
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PLAN 3

Skissritningar över Sockerbruket  skala 1:300(A3)
Ritningarna visar fördelning mellan privata & gemensamma ytor  
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PLAN 4

Skissritningar över Sockerbruket  skala 1:300(A3)
Ritningarna visar fördelning mellan privata & gemensamma ytor  
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PLAN 5

Skissritningar över Sockerbruket  skala 1:300(A3)
Ritningarna visar fördelning mellan privata & gemensamma ytor  
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PLAN 6

Skissritningar över Sockerbruket  skala 1:300(A3)
Ritningarna visar fördelning mellan privata & gemensamma ytor  
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g e s t a l t n i n g
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I den gestaltande delen i arbetet har jag valt att övergripande beskriva de gemen-
samma ytorna, för att sedan gå in i detalj i en av lägenheterna. Gestaltningen av 
den valda lägenheten kan sedan översättas till övriga lägenheter i byggnaden.

Min huvudsakliga inspiration under arbetet har varit Göteborg som stad och 
det område där den valda byggnaden är placerad. Det har varit skönt att ha 
något konkret och ytterst personligt att använda som källa att gräva ur. Detta är 
självklart inte en metod som alltid går att använda, så därför passade jag på när 
jag fick tillfälle. 
På följande sidor ser ni prov på det som för mig är “den göteborgska färgskalan”
Detta blev de kulörer jag har valt att använda mig av i gestaltningen. I valet av 
material stävade jag efter material med beständighet, material som kunde svara 
emot det tunga röda teglet i fasaden. Det var även viktigt att materialen kunde 
åldras och slitas utan att förlora sin identitet, snarare tvärtom. För mig är använ-
da material där det syns spår av dess brukare, mer värda än oanvända. Detta ser 
jag även som en vinkning till de industriarbetare som långt tidigare har vistats i 
de byggnader jag har valt att rita mina bostäder.   
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Bild 3 Bild 4

Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8

inspirat ion
g ö t e b o r g s k a
f ä r g s k a l a n
plåtskåp. perforerad-ljus 
brunt glas från porterflaskan
i n d u s t r i
arbete smuts  
använt mänskligt
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Bild 10

Bild 9

Bild 11 Bild 12

inspirat ion
h i s t o r i a
f ö r ä n d r i n g
s t r u k t u r
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b ä n k s k i v a
kök & fönsterbräda
återvunnet glas

b a d r u m
v ä g g b e k l ä d -
nad i dusch
återvunnet glas

l j u s g r ö n - v i t 
NCSS0505-B80G 

r ö d b r u n
 NCSS3560-Y60R

l j u s g r å 
NCS S1500-N 

m ö r k b r u n 
NCS S8010-Y50R 

l e j o n g u l 
NCS S2060-Y20R 

s t å l p l å t 
f a s t f ö r v a r -
ing samt detaljer
 

c e m e n t b a s e r a t 
f ly t spackelgolv
badrum samt 
g e m e n s a m -
ma utrymmen

m a s s i v a 
e k g o l v  
i privata utrymmen

material 
& 
färg

färg och material 
val  övergripande 
i hela byggnaden

v i t
NCS S0500-N 
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gestaltningsförslag:
entréhall

öppet i tak till plan 
2 för att skapa kontakt 
mellan våningsplanen

illustration “tidslinjen” 
en grafisk målning över socker-
bruket och området klippan, från 
dess att det etablerade sig tills idag. 
alla boende i byggnaden finns 
representerade för att ska-
pa tillhörighet och avtryck 
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gestaltningsförslag:
korridorer

k o r r i d o r e r 
målas  randig    kulörer hämtas 
från valda färgskalan  plus  
m e l l a n t o n e r

p e r f o r e r a d 
p l å t
belyses ovanfrån

denna färgsättning skapar variation 
som gör det lättare att orientera sig 
i byggnaden. korridorer ses ofta som 
en bortglömd yta, varför inte då göra 
något roligt av dem? 
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gestaltningsförslag:
utegården

på utegården byggs odlings-
bäddar och sittplatser tillgäng-
liga både utifrån och innefrån
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tankar på vägen
Vad är det som säger att studenter skall bo på samma ställe? Anledningen till 
att jag vill arbeta som inredningsarkitekt är att jag tror att gestltning kan förän-
dra. Men gör gestaltning skillnad om vi inte är medvetna om vem eller vilka vi 
gestaltar för? Vem får ta del av den gestaltning jag gör och vem blir exkluderad?   
Jag tror att arkitektur kan förändra människors sätt att tänka och verka, bidra 
till en mer angenäm vardag där det finns utrymme att utvecklas och stimuleras. 
Vad skall jag i min yrkesroll göra för att bidra till detta? När jag väljer att inrikta 
mig på en liten grupp människor och placerar dem i samma boendemiljö går 
jag i mitt tycke ifrån det som jag anser vara ett hållbart, stimulerade och utveck-
lande sätt för oss människor att leva. Hur skulle jag då gjort? 
Jag inser att omfattningen av detta arbete inte kan rymma tankar som “boen-
demiljöer för alla” eller en lösning på segregationen i samhället. Jag anser ändå 
att detta måste sägas.  Varför har vi barnomsorg på ett ställe, äldreboende på ett, 
bostadsrätter där, studentlägenheter här? Jag har valt att rita mina bostäder i ett 
område i Göteborg där det vistas ett antal olika typer av människor, men som 
saknar en yngre åldersgrupp. Det är däremot inte den enda kategori människor 
som “saknas” Vad anser jag då är studentens kännetecken? 
En kapitalsvag grupp i ett mer eller mindre osäkert skede i livet. ”Nystart”- i 
början av något där målet inte alltid är helt synligt. Möjligt flyttat till en ny stad, 
i behov av gemenskap. Behov av koncentration-trygghet.
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Dessa faktorer går att applicera på fler grupper i samhället/situationer i livet än 
bara studenter.
Människor som flyttat från sitt hemland, nyseparerade, änkor/änklingar, den 
som förlorade sitt arbete, den ensamstående föräldern, listan kan göras lång. 
Jag anser att det ohållbart att vi separerar grupper i samhället. Enligt Svenska 
dagbladet från februari 2009, lever 47% av svenskarna i ensamhushåll. Göteborg 
nämns även som en av Europas mest segregerade städer. Detta ett stort område 
som inte enkelt kan avhjälpas eller har en enkel förklaring. Vissa av de som bor 
ensamma har säkerligen valt att göra det och att i denna rapport ge lösningen till 
minskad segregation, är inte mitt syfte. Men det får mig ändå att tänka. Hur kan 
jag som Inredningsarkitekt påverka att skapa alternativ till de som inte vill leva 
ensamma, men inte har en partner/vän/förälder etc att ty sig till? Det är inte att 
förespråka ett boende för endast studenter.       
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r e s u l t a t
lägenheten i detalj:    ritning/illustation

Jag har valt att dela upp projektets resultatdel i två delar. Den första visar det 
jag slutligen ritade, och den andra visar det jag byggde till vårutställningen. Jag 
anser att båda behövs för att arbetet skall bli komplett, och jag valde att fokusera 
på de olika delarna i olika skeden under processens gång. Detta för att projektet 
skall bli mer förståligt för andra, och mer utbildande för mig själv.  

De sidor som följer visar illustrativa färg- och materialsatta ritningar i plan och 
sektion. 
Varför det blev just den här lägenheten jag vald att gå vidare med beror på att 
jag anser att den innehåler många av de kvalitéer jag strävade efter när jag ri-
tade planlösningen. Den har avskild del för sovplats i form av en sovalkov där 
det ryms en 90 säng, vissa väggar är tjockare än andra vilket gör att det går att 
platsbygga förvaring i dessa, hallen är tydlig samt mat och köksplats. Med hjälp 
av det “extraloft” som är inritat skapas även ytterligare en sov och/eller förvar-
ingsplats  som nås utav en flyttbar stege. Den håller sig även inom de kvadrat-
meterantal som jag har eftersträvat (23kvm) och är därför jämförbar med de 
lägenheter jag har beskivit i min uppsats. 
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den valda lägenhetens placering i byggnaden

Plan 4
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planlösning (skal lös) 

entré

p l a n
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lägenheten: mot kök

Här ser ni lägenheten som den är tänk om vi står med näsan mot köket. Hög-
skåp samt spis och fläktskåp specialritas och kläs med stålplåt. Övriga skåp 
tillverkas utav ek. Som bänkskiva används en skiva utav återvunnet glas i en 
brun kulör. Skänkskyddet utgörs av en glasskiva. Samma ljusgröna kulör som  
övriga väggar målas bakom. I denna illustation har jag även ritat in en stor ar-
matur samt än lägre sittmöbel. Allt för att förstärka skalskillnaderna i rummet. 
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lägenheten: mot bad/sov

Om vi tittar mot badrum och sov ser vi alkoven med en inbyggd hylla i vägg, 
för böcker och annat som kan vara bra att ha. I det sänkta taket över alkoven  
ryms förvaring. En infälld skena finns undertill för att ge möjlighet att skärma 
av vid sovplatsen. I hallen finns en specialbyggd klädförvaring av stålrör. Vi ser 
likt den tidigare bilden “extraloftet” med flyttbar stege. I mitten vid matplatsen 
finns en platsbyggd hylla.
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lägenheten: mot ytterdörr

Här ser vi tydligare hur loftet över hall är tänkt att 
gestaltas. Ribbor utav ek skyddar den som vistas  
däruppe och ger en extra detalj. Vi ser även kapphän-
garen i stål, samt skohyllan i plåt. 
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b a d r u m
Golvet i badrum flytspacklas med ett 
cementbaserat golv för våtrum. Ta-
ket målas gult och som stänkskydd i 
dusch använd ett glas i ljusgrönt som 
är gjort utav återvunnet material. Vid 
handfat sätts en hel spegel bakom. 
Den skyddas mot stötar vid golv utav 
en stålplåt. Även här finns en infälld 
hylla .
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Bild 13

Bild 15

Bild 17Bild 16

Bild 14

bild finns, men saknas här..

Bio-Glass “Light green” i badrum

Golvbrunn från Purusline 
Integrerad  i   golv

Bio-Glass, “Fossil Brown”
som bänkskiva

Cementbaserat  
flytspackelgolv från sto

Spegel bakom handfat

referensbilder
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m o d e l l

Inför presentationen gjorde jag en arbets/presentationsmodell med syftet att ty-
dliggöra mina tankar, för andra men kanske mest för mig själv. Modellen blev 
ett verktyg där jag kunde testa mina tankar, både kring planlösning och mö-
blering, men främst färgsättning och materialval. Modellen är gjord i skala 1:20 
och målad i de tänkta NCS-kulörer som skall finnas i lägenheterna. Modellens 
bottenplatta, tillika “golv” är ekfanér och förvaringsskåpen samt högskåp i kök-
suppställningen är tillverkade av stålplåt. Detta gjordes för att känslan av mate-
rialitet samt färg skulle bli så likt verkligheten som bara möljigt. Vid fotografer-
ing av modellen simulerades även solljuset i det väderstreck så som det skulle te 
sig i verkligheten.
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vägg mot sovalkov & badrum vägg mot kök
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illustrationer av hur lägenheten skulle kunna se ut möblerad
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v å r u t s t ä l l n i n g e n
Under projektets gång har min målsättning med arbetet hela tiden varit att re-
sultatet, dvs det jag slutligen visar under vårutställningen, skall vara en upplev-
elsemodell i skala 1:1. Modellens fokus har varit lägenhetens volym, och hur den 
upplevs snarare än hur en “riktig” lägenhet skulle komma att se ut. Vad blir det 
av min planlösning och det jag ritar när jag bygger upp det i fullskala? Hur stora 
är egentligen avstånden jag har bestämt och fungerar de? 
Jag har även valt att ta fasta på de faktorer som gavs till mig när jag valde den be-
fintliga byggnaden, dvs den djupa fönsternischen samt takhöjden i lägenheten. 
Detta eftersom de är direkt avgörande för den lägenhet jag själv har ritat.
Till utsällningen gjordes även endel förändringar med “extra-loftet” som nu 
är placerat över hall, istället för utstäckt längs med köksuppställningen. Detta 
gjordes för att skapa en tydligare rumslighet i hall, samt att det förstärkte skill-
naden i takhöjd bättre än vid tidigare förslag. Detta syns även i ritningarna som 
jag korrigerade i efterhand.
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start byggprocess...
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1 : 1 volymmodell á la ritning i skala 1:1
köksuppställning av mdf-lister sattes fast på vägg
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för att visa de olika takhöjderna i lägenheten fästes trådar i två olika 
höjder.  3.3 0 m samt 2,30 m.

sovalkovens  sänkta takhöjd samt förvaring simulerades även den 
genom tråd

på golvet tejpades  svarta linjer för att markera de väggar som inte byggdes. Även köksuppställning & säng markerades med tejp på golvet. 
(Obs! bilden är ett collage)

1 : 1
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d i s k u s s i o n
Jag har valt att diskutera mitt projekt ur två olika perspektiv, för det första hur 
jag ser på min process/resultat utifrån de premisser och förväntningar jag har 
satt upp för mig själv, och för det andra hur jag ser på projektet i förhållande 
till den uppsats jag har skrivit som ligger till grund för ingången i arbetet. Jag 
gör detta för att förtydliga främst för mig själv samt för att synliggöra de olika 
vinklingarna jag har haft under projektets gång. Jag vill även understryk att mitt 
arbete även kan diskuteras utifrån fler parametrar, så som samhällsorienterade 
bostads- och strukturfrågor. Detta är dock inget jag kommer att gå in djupare 
på, även om jag hade önskat att så var fallet.  
 
Del 1: Är jag nöjd med min insats? 
När jag startade med projektet i början av året såg jag det som en möjlighet för 
mig att utbilda mig i inredningsprojektering inom ett område som jag tycker 
är väldigt intressant och viktigt. Jag har en inneboende “rädda världen-Emma” 
inom mig och antagligen var det den personen som gjorde att jag tog på mig lite 
för mycket. Om jag fick möjlighet att göra om projektet idag hade jag antagligen 
valt att begränsa mig genom att till att börja med, välja en mindre byggnad. Då 
hade arbetet med att “ta sig in i byggnaden” och förstå den varit lättare och tagit 
betydligt mindre tid. Jag hade då förhoppningsvis haft mer tid att fokusera på  



50

delar som jag nu anser har fått lite för lite tid. Detta vet jag nu, samtidigt som jag 
är glad över att jag valde en byggnad och en plats som jag verkligen brinner för  
och genom det funnit mycket glädje och kunskap. Jag har även till större del än 
innan kommit till insikt om mina egna begränsningar och vet på så sätt var jag 
skall lägga krut för att i framtiden helt och fullt klara av liknande projekt. Om 
jag skall arbeta som inredningsarkitekt i framtiden, vilket jag tror och hoppas 
att jag kommer att göra, så vill jag vara en inredningsarkitekt som är delaktig 
och har kunskap om hela processen. Från planlösning till detaljutföranden. För 
att nå dit behöver jag kunskap och för att få den kunskapen behöver jag lära 
mig. Jag anser därför att jag har gjort ett bra försök , och jag är nöjd över min 
intention. Om jag fick stara om hade jag dock redigerat allt från början. Planlös-
ningen, hur kan jag lösa upp den och då få andra mer optimerade rumsformer? 
Hur rör jag mig emellan de olika elementen jag har skapat, från den privata 
lägenheten till mellanrummet i “korridoren”, ut till de mer öppna gemensamma 
ytorna? Hur förhåller sig de kulörer jag har valt till varandra och hur skulle de 
upplevas i  större skala? Var kan jag skapa fler intressanta möten, både i detalj 
men även i större skala? Hur skall de valda materialen behandlas? Hur skall 
belysning och dagsljusinsläpp hanteras? Hur skall de platsbyggda elementen de-
taljutformas? Listan kan göras lång...
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Del 2: Att förhålla sig till Ola Nylander
Som du kan läsa i min bifogade uppsats så använder Ola Nylander sig av olika 
begrepp för att beskriva “Bostadens omätbara värde” Han använder dessa för att 
beskriva arkitektoniska kvalitéer i bostaden som han anser ses som “omätbara”. 
Jag kommer inte att gå närmare in på dem här, utan hänsvisar den mer prob-
lematiserad diskussionen kring begreppen till min uppsats som ligger som en 
bilaga till denna rapport. 
Nylanders begrepp så som material & detaljer, omslutenhet/ öppenhet , rörelse, 
rumsfigurer etc. har funnits i bakhuvudet under projektets gång, medvetet men 
kanske mest omedvetet så därför vill jag tala lite om dem i förhållande till de val 
jag har gjort. Nylander talar bland annat om rumformer och behovet av att hitta 
rumsfigurer och siktlinjer i bostaden. Detta har jag eftersträvat när jag har ritat 
min planlösning, framförallt i utformande av den enskilda lägenheten. Om vi 
ser till resultatet av min uppsats har jag även lärt mig att små förändringar i plan, 
så som skillnader i avstånd emellan två komponenter kan göra stor skillnad i 
upplevelsen av bostaden. Detta syntes tydligt när jag byggde upp min lägenhet 
i fullskala. När jag då med min egen kropp kan uppleva det jag har ritat ter sig 
dessa tydligare och på så sätt även viktigare, än när jag under tidigare skeden i 
projektet har byggt mindre modeller och gjort ritningar. Jag upplevde min   
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fullskalemodell som betydligt rymligare än vad den såg ut att vara i min 1:20 
modell. En insikt som jag inte hade kommit till om jag hade stannat vid att 
presentera endast ritningar samt den mindre modellen. Dock får man ta i 
beräkning att min fullskalemodell aldrig möblerades. En möblerad plan tillför 
självklart ytterligare en dimension till den planlösning jag har skapat som ram 
till den boende som skall vistas där, detta var dock aldrig min intention men det 
är en ingång som hade varit intressant att vidareutveckla. Nylander talar även 
om autensitet och äkthet i material. Han menar att vår relation till materialen är 
avgörande för hur vi upplever dem. Jag har valt mina material, ek och stål, delvis 
utifrån denna tes, men anser att vår syn på materialitet är mer komplex än så. 
Jag valde de ovan nämnda materialen utifrån som jag nämnt tidigare, min ön-
skan att hitta material som kan svara emot den tunga, beständiga byggnad som 
jag valt att rita mina bostäder i. Jag har strävat att hitta material som likt teglet 
enligt mig utstrålar beständighet och slits med vad jag anser vara värdighet. 
Därför föll mitt val på ek och stål, då jag även tycker att de fungerar väl med den 
färgskala jag har arbetat med. Resultatet av mina materialval kan likt det övriga i 
mitt arbete diskuteras, och det är möjligt att det går att hitta andra material som 
uppfyller mina kriterier. De val jag har gjort gällande detta kanske även bidrar 
till att jag istället för att rita specifika studentbostäder har närmat mig att rita 
“bara” bostäder. Detta tror jag har varit ett omedvetet val från min sida men det 
förtydligar den huvudskliga kritik jag själv har gett mig under arbetets gång. 
Att rita bostäder till en specifik grupp i samhället är enligt för mig fel väg att gå.
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Sammanfattning

Varför har min uppfattning av mina två senaste boende varit så olik, trots att lägenheterna i mångt 
och mycket sätt likadan ut? Denna fråga har jag ställt mig och försökt besvara genom en analys 
av de båda lägenheterna. Till min hjälp har jag utgått från ett antal parametrar och begrepp som är 
vanligt förekommande inom arkitekturen. Vad jag har kommit fram till är svårt att säga, men jag 
tror att nyckeln går att finna någonstans emellan vad jag har förväntat mig av bostaden och dess 
faktiska rumsliga och materiella kvalitéer. 
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1.0 Inledning

1.1 Bakgrund

Hur mäter man en bostads värde? 

Jag har flyttat mycket. Under de dryga fem år som har passerat sedan jag flyttade hemifrån har 
jag aldrig bott längre än ett år på samma ställe, ofta betydligt kortare än så. Upplevelsen utav 
de olika boendena har skilt sig mycket åt, man kan förenklat säga att jag har upplevt olika grad 
av ”trivsel”. Detta faktum blir extra tydligt när jag tänker på min nuvarande bostad och jämför 
med lägenheten där jag bodde innan den. Lägenheterna har relativt lika förutsättningar, båda 
är studentlägenheter med en boendeyta på 22 kvadratmeter. De har båda tillgänglighetsanpas�
sade badrum, så kvadratmeterfördelningen mellan ”huvudrum” och badrum är snarlik. De är 
även byggda/renoverade under den senaste tioårsperioden och ligger båda utanför Stockholms 
innerstad. Trots detta  har min upplevelse av boendet, både i fysisk och mentalt upplevd be� Trots detta  har min upplevelse av boendet, både i fysisk och mentalt upplevd be�
tydelse, varit vitt skilda. I lägenheten vid Telefonplan, där jag bodde tidigare trivdes jag mycket 
bättre än vad jag gör i min nuvarande bostad i Sickla. Kan jag ur ett arkitektoniskt perspektiv ge 
mig själv mer förståelse till varför det har varit så? 
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1.2 Syfte

Genom att analysera mina två senaste bostäder vill jag se om jag kan hitta en arkitektonisk 
förklaring till varför min upplevelse av boendet har varit så olik. Jag vill även lära mig mer om 
och faktiskt pröva de begrepp som jag har använt som utgångspunkt för analysen. 

1.3 Frågeställning

Finns det arkitektoniska kvalitéer som ökar trivseln i en bostad? 

1.4 Metod och Material

Jag ska efter eget huvud och upplevelser jämföra och analysera de två senaste boendemiljöerna 
jag har upplevt. Valet av bostäder gör jag för att deras faktiska förutsättningar är relativt lika och 
jag anser därför att de är intressanta att jämföra. De är även de senaste jag har bott i och jag kan 
därför ge en mer rättvis bild av dem än jag hade kunnat om jag valt bostäder jag bott i längre bak 
i tiden. 

Till min hjälp har jag valt att utgå från Ola Nylanders doktorsavhandling ”Bostaden som arkitek�
tur” (1998) samt Kjell Forshed och Nylanders efterföljande bok ”Bostadens omätbara värden” 
(2003) I dem beskrivs ett antal parametrar som de anser kan fungera som verktyg för att analy�
sera värden i en bostad som tidigare setts som omätbara. Vissa av begreppen eller ”egenskaps�
fälten” som Nylander har valt att benämna dem, är dock svåra att använda sig av i mitt fall då 
bostäderna jag har valt att analysera endast består av ett (1) rum samt ett(1) badrum. Jag reserver�
ar mig därför emot att min analys på något sätt skall var en fullständig redogörelse av de valda 
begreppen.  
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1.5 Avgränsningar: 

Uppsatsens undersökning och analys utgår från subjektiva observationer och kan ifrågasättas. Jag 
vill också understryka att eftersom jag fortfarande bor i den ena bostaden och därför kan ”kon�
trollera” mina egna uppgifter, har jag valt att inte ange några mått, skala eller specifika material, 
undantaget de fall då jag har varit helt säker. Detta för att göra förutsättningarna för undersök�
ningen av de olika lägenheterna så lika som möjligt, då jag inte kan kontrollera uppgifter så som 
mått etc. i min tidigare bostad. 
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1.6 Källkritik/Källdiskussion

Min huvudsakliga källa till denna uppsats är Ola Nylanders doktorsavhandling ”Bostaden som 
arkitektur” (�99) samt den efterföljande boken ”Bostadens omätbara värde” (Forshed, Nylander, 
�03) Både avhandlingen och boken behandlar de egenskapsfält som jag har valt att utgå ifrån i 
mitt analysarbete, med reservation för att dess termer är något omarbetade i ”Bostadens omätbara 
värde” 

När Nylanders avhandling presenterade 1998 fick den stor genomslagskraft och mycket uppmärk�
samhet. Den anses viktig framförallt i arbetet för att föra fram, och höja status på forskningsfrågor 
inom arkitektur, något som annars legat lite i skymundan. Avhandlingen låg också till grund för en 
utställning (”Bostaden som arkitektur”) som turnerade Sverige runt i början av 2000�talet. Utställ�
ningen fick stor genomslagskraft både i nationell som lokal press, och sponsrades av flertalet kända 
arkitektkontor. Även arkitekturmuseets dåvarande chef Bitte Nygren har uttalat sig angående den:  

Det har förts en diskussion de senaste åren om att forskning inte bara får vara något internt som bara arkitekter bryr sig om. 
Därför blir man glad av en avhandling som Ola Nylanders som verkligen kommer ut till allmänheten. Inte bara det att det 
skrivs om den i DN och Svenska Dagbladet utan också att den kan förekomma i en månadskrönika av Jan Gradvall där han 
hyllar den här typen av forskning. (Arkitektur 1999)

Dock har det inte endast framförts lovord angående Nylanders avhandling och sätt att mäta arkitek�
tur. Björn Klarqvist och Jerker Lundequist (Nordisk Arkitekturforskning 2001:1) anser tvärtom 
att Nylander i sin avsikt att förtydliga och förenkla så kallade ”omätbara värden” istället befäster 
gamla föreställningar och inte besvarar sina egna frågor utan snarare tappar fokus från ämnet: 

”Han ville med sin forskning ”begreppsliggöra omätbara egenskaper i bostaden och därigenom skapa ökad förståelse och 
tydlighet om deras betydelse för bostadens arkitektur” (Nylander: min anm.)
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En viktig utgångspunkt för Nylanders avhandling är således den frustration han upplevt över att som arkitekt vid konsult�
mötena ”inte bättre kunna förklara de estetiska egenskapernas betydelse” Detta är emellertid inte en helt lyckad utgång�
spunkt… Med andra ord, det är kanske just den skarpa gräns som Nylander och många arkitekter med honom drar upp, mel�
lan teknik och ekonomi å ena sidan och estetik och gestaltning å den andra, som försvårar kommunikationen.”

De tar även upp hur de ser på begreppet ”omätbart”

Man kan, enligt vårt förmenande, mäta nästan allting, frågan är bara vilken skala (måttstock) man använder. Vi mäter ofta 
temperatur genom att mäta längden på ett material, t.ex. en kvicksilverpelare, men frågan är om vi därmed mäter tempera�
turen. Rent faktiskt mäter vi temperaturen hos pelaren, men eftersom dess temperatur oftast är ganska lik omgivningen 
brukar vi tolka att längden står för omgivningens temperatur. Pelarens längd säger dock ingenting om hur vi upplever tem�
peraturen i rummet, än mindre om rummets kvalitet när det gäller denna egenskap. Å andra sidan finns det intervall inom 
temperaturskalan som många kännetecknar som en tilltalande vardagsmiljö. Att sedan en person tycker att det är en kvalitet 
att bada bland isflak och en annan i varmbassäng utesluter ju inte mätning av temperatur. Dessutom, förvånansvärt många 
människor envisas med att först ta reda på temperaturen i vattnet, innan de tar sig årets första utomhusbad, detta för att 
försäkra sig om att upplevelsen av badet skall bli så angenäm som möjligt.

Klarqvist och Lundequist ser även flertal andra problem med Nylanders avhandling både i hur han 
har valt att skildra bostadshistorien och hur han har gjort urvalet av de bostäder han har studerat. 
De väljer avslutningsvis att belysa detta med ett annat citat:

(Wittgenstein- Filosofiska undersökningar, del II)

     Varför tänker människan? Vad nyttar det till? 

Varför beräknar hon ångpannor och överlåter inte deras väggars hållfasthet åt slumpen? Det är ändå bara ett erfarenhets-
faktum att pannor, som beräknats, inte exploderar så ofta! Men liksom hon gjorde vad som helst hellre än att sticka in 
handen i elden som tidigare bränt henne, så gör hon hellre vad som helst än att inte beräkna pannan. – Men då vi inte är 
intresserade av orsaker – kommer vi att säga: Människorna tänker faktiskt: de går t ex tillväga på detta sätt när de bygger 
en ångpanna. – Kan nu en så konstruerad ångpanna inte explodera? Å jo.
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2.0 Sickla vs Telefonplan: En genomgång av lägenheterna punkt för punkt.      

                                                                                                                

                              Sickla                                                              Telefonplan

Observera att planerna skall ses som illustrationer och ej skalenliga ritningar.

2.1 Material och detaljer: 

Omsorg och autenticitet är viktiga begrepp för innebörden av material och detaljer. Upplevelsen av omsorg kan mycket 
konkret höja självkänslan hos de boende och tolkas som en bekräftelse på social värdighet.

Nylander & Forshed, Bostadens omätbara värde

Sickla: Samtliga väggar är i standardutförande bestående av vitmålade gipsskivor. Även taket är 
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vitmålat. Golv�, och dörrlister är gjorda i trä som även de är vitmålade. Golvet i huvudrummet 
består av en gul/beige linoleummatta. Badrum: I duschutrymmet samt över handfat sitter vitt 
kakel. Övriga väggar är målade i en tonad, vit våtrumsfärg. Golvet är i form av en gul våtrums�är målade i en tonad, vit våtrumsfärg. Golvet är i form av en gul våtrums�målade i en tonad, vit våtrumsfärg. Golvet är i form av en gul våtrums�
matta.  Köksdelen består av ett så kallat ”trinettkök”, det vill säga, två kokplattor integrerat i 
en rostfri diskbänk med två diskhoar, en mindre och en lite större. Vitt 15x15 kakel sitter över 
diskbänk/spis. Skåpen är av vitlaminerat trä med furudetaljer . En mikrovågsugn finns av äldre 
modell, däremot ingen ugn.

Telefonplan: Även här är samtliga väggar och tak vitmålat. Lister vid golv och kring dörrar är av 
vitmålat trä. På golvet ligger en gul/beige linoleummatta. Vid fönstren finns fönsterbrädor i sten.  
Badrummet är helkaklat i vitt 15x15 kakel och på golvet ligger vit klinker. Köksdelen i denna 
lägenhet består av en liten spis med tre plattor samt ugn. Diskbänken är i rostfritt med en större 
diskho. Över diskbänk/spis sitter vitt kakel. Skåpsinredningen är i vitlaminerat trä.  

2.2 Axialitet

Axialitet i en bostad är enkelt förklarat, en linje som sammanbinder två intressanta punkter. 
Denna axel kan sträcka sig genom ett eller flera rum och även skapa genomsiktsmöjligheter i en 
bostad. Axelns längd är viktigt för uttrycket. Det vill säga, långsträckta axlar har högre dignitet 
än korta.(Nylander: Bostadens omätbara värde) Även faktorer som, hur många rum som de inne�
fattar, vilka delar i bostaden som förbinds och vilken typ av öppningar de passerar är viktiga för 
axelns betydelsegrad. Som jag tolkar Nylander, kan man sammanfattningsvis säga att ju fler rum 
och funktioner som sammanbinds, desto högre dignitet och betydelse för upplevelsen av bostaden 
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får axeln.

I mitt fall där jag undersöker små bostäder endast bestående ett rum samt badrum har jag svårt 
att se fler tydliga axlar i bostaden än de jag beskriver under avsnittet Rörelse. Där har jag valt att 
använda benämningen ”huvudriktning” Jag hänvisar därför dit. 

2.3 Omslutenhet/Öppenhet

Begreppen omslutenhet – öppenhet beskiver hur olika rumsformer och rumselement förhåller sig 
till varandra. Alla rum har väggar, eller ”avgränsande element” som bryts av med hjälp av fön�
ster eller dörrar, med ett annat ord, ”håltagningar” Deras förhållande till varandra i samband med 
skala på rumsliga detaljer, så som spröjs på fönster eller väggens tjocklek, gör att vi upplever 
omslutenhet och/eller öppenhet i ett rum. Att uppleva omslutenhet kan vara synonymt med att up�
pleva trygghet både i förhållande till andra rum men även till den yttre världen utanför. På samma 
sätt kan öppenheten, stora håltagningar och volym främja känslan av att var ett med det utanför, 
sudda ut gränsen mellan ute och inne och på så sätt skapa trygghet och kontroll. 

Att uppleva både det öppna och det slutna i bostaden är en tillgång och spelet mellan öppet och slutet ger en rikedom i up�
plevelsen

Nylander & Forshed Bostadens omätbara värde

Sickla: Lägenheten i Sickla har ett större fönster i mitten av den bortre kortväggen. Fönstret är av 
modernare typ med en lodrät avdelande centrerat i fönstret. Fönstret har endast en grundare fön�
sternisch vilket gör att ytterväggen upplevs som relativt tunn. Även innerväggarna till badrummet 
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upplevs som relativt tunna då de endast ansluter till den ena utav de längsgående väggarna. Re�
sultatet blir en kvadratisk ”box” placerad i den övrigt rektangulära planen.

Telefonplan: I lägenheten vid Telefonplan finns två större fönster av äldre typ. De består av en 
större ruta utan spröjs eller annat avdelande element. Ovanför den större rutan finns ett mindre, 
dock lika brett, vädringsfönster. Fönsternischerna är breda vilket gör att ytterväggen upplevs som 
kraftigt. De rektangulära fönstren stäcker sig nästan upp till tak vilket gör att rummet upplevs 
rymligt och volymiöst. I rummet finns ytterligare en håltagning i form av badrumsdörren. Denna 
är placerad relativt lång in på den högra långväggen, räknat från ytterdörren. Badrummet fönster 
sitter på samma vägg som övriga fönster i lägenheten vilket gör att badrummet integreras med 
lägenheten.          

2.4 Rörelse
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                            Sickla                                                                          Telefonplan

För att uppleva arkitekturen som helhet är bostaden i behov av rörelse. Jag har i min analys 
försökt beskriva de huvudsakliga rörelsemönster och riktningar som jag anser bostäderna uppma�
nar till. I båda fallen har jag utgått ifrån ytterdörren.  

Sickla: På grund av lägenhetens rektangulära form sker merparten av rörelsen parallellt med 
rummets långväggar, i rikting mot fönstret på ena kortväggen eller mot ytterdörren på motsatta 
kortvägg. Rörelsen kan endast avbrytas med två avstickare åt vänster, antingen in till badrummet 
eller för att komma till ”köket” dvs. pentryt.  Jag ser därför en linjär huvudriktning med två möj�
ligheter att avbryta denna.

Telefonplan: Eftersom planlösningen i denna lägenhet består av en rektangel med en ”påbyggd” 
kvadrat blir rörelsemönstret ett annat. Dels finns en riktning parallellt med långväggarna mot 
fönstren på motsatt kortvägg. Sedan finns en riktning mot den vänstra långvägen där pentryt är 
placerat. För att sedan komma till badrummet måste man göra en 90 graders sväng till höger. Jag 
kan därför se tre stycken huvudrörelser där betraktaren måste byta riktning för att uppleva hela 
lägenheten.
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Jag kan därför se tre stycken huvudrörelser där betraktaren måste byta riktning för att uppleva 
hela lägenheten.

2.5 Ljus 

I avsnittet ljus har jag valt att fokusera på de förutsättningar för dagsljus som finns i lägenheterna. 
Nylander skriver: 

Dagsljuset i bostaden har fundamentala betydelser för arkitekturupplevelsen. Dagsljuset har även en avgörande betydelse 
för upplevelsen av axialitet, öppenhet och rörelse i bostaden. Ljuset utgör mål för riktningar och rörelser samt förstärker 
rummets karaktär av öppenhet. 

Sickla: Ett stort fönster finns placerat på bortre kortväggen i huvudrummet. Eftersom huset är 
placerat så att fönstret vetter mot syd/väst så får lägenheten direkt solljus de flesta av dygnets 
timmar då solen behagar visa sig. Fönstret har smal fönsterkarm och saknar fönsterbräda. Det 
finns även ett litet, högt sittande fönster i anslutning till ytterdörren på motsatta kortväggen. Det 
är placerat i nord/östlig riktning och dagsljusinstäppet är därför begränsat. 

Telefonplan: Lägenheten har två stora fönster i huvudrummet med breda fönsternischer.  Ett lika 
stort fönster i badrummet, även det med bred fönsternisch. Samtliga fönster sitter i nord/västlig 
riktning så lägenheten får huvudsakligen dagsljus under eftermiddag/kväll. 
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                                    Sickla                                                          Telefonplan

Illustrationerna visar hur de båda planerna har varit möblerade och de rumsfigurer som då skapas.

2.7 Rumsorganisation/Rummets sammanhang och gränser 

Detta egenskapsfält kan dels beskriva en bostads organisation kring begreppen privata�, och 
offentliga rum. Med privat menar Nylander de inre rummen i bostaden t.ex. sovrummet, och 
med de offentliga, de yttre rummen så som vardagsrum och hall. Begreppet kan även innefatta 
bostaden i förhållande till den yttre miljö där den befinner sig. Bostaden blir då det inre rummet 
och miljön utanför, det yttre rummet. Eftersom de bostäder jag jämför endast består av ett rum 
som skall fungerar för såväl privata som offentliga funktioner väljer jag här att beskriva den yttre 
miljö som lägenheten förhåller sig till.

Sickla: Lägenheten i Sickla ligger i ett Modulhus placerat längs med en relativt trafikerad väg i 
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Sickla: Lägenheten i Sickla ligger i ett Modulhus placerat längs med en relativt trafikerad väg i 
närheten av Sickla Köpkvarter. Tomten där de grönmålade trähusen är placerade har vissa höjd�
skillnader vilket förstärkt genom att husen i området är av varierande storlek. Det hus där min 
lägenhet är placerad är ett av två större hus. Det i samband med att min lägenhet är belägen på 
3:e våning(av 4) gör att vyn över omgivningen ses uppifrån med fokus på de omkringliggande 
husens tak. Mellan de olika huskropparna bildas en typ av gård som framförallt består av mindre 
gräsmattor och asfaltsbelagda gångvägar. Eftersom husen är av modul�typ innebär detta att alla 
lägenheter i området ser likadana ut. De beträds genom loftgångar och trätrappor som täcker ena 
sidan av husens respektive långsida. Detta innebär att alla boende har varsin privat ingång till lä�
genheten.

Telefonplan: Huset där lägenheten vid telefonplan är belägen är en äldre byggnad som har reno�
verats och gjorts om till studentlägenheter. Lägenheterna beträds genom en av två ingångar på 
bottenplan. Lägenheterna är placerade längs med huset som sträcker sig från nord�ost till syd�
väst, med fönster i motsatt riktning, dvs. antingen i sydostlig riktning eller nordvästlig. De be�
träds ifrån en korridor på vardera våningsplan, placerad i mitten av huset. Lägenheten som jag 
analyserar är placerad på första våningen med fönster åt nordost. Utanför fönstret finns en större 
gård som bildas mellan det beskrivna huset och två andra höga hus. Dessa är placerade i en u�
form. Emellan huset finns plats för bilar men även en större plantering där såväl flera träd som 
lägre växter är planterade.  



72

3.0 Resultat/slutsats

Lägenheten vid telefonplan har i större utsträckning äkta material. Jag syftar då framförallt på de 
djupa fönsternischerna och fönsterbrädor av sten som finns i lägenheten. De gör, om man skall tro 
Nylander, att man upplever omsorg. Enkelt uttryckt; ”Någon har brytt sig om mig” Det tror jag 
att jag starkare kände i den lägenheten. Att man tydligt kan se de kraftfulla ytterväggarna är även 
de ett gott tecken. De skapar en omslutenhet och gör att den boende känner trygghet. Omsluten�
heten i samband med att fönstren är väl tilltagna gör att du som boende även känner av öppen�
heten gentemot yttervärlden, något som också är viktigt. Planlösningen i lägenheten uppmanar 
också till fler rörelsemönster än i lägenheten i Sickla. Detta ger en variation och lägenheten känns 
på så sätt större. Är det här svaret till varför jag trivdes bättre där? 

4.0 Diskussion

Att resonera kring och hitta sakliga förklaringar till att ett visst estetiskt grepp är viktigare än det 
andra, är svårt. Ofta anges subjektiva konstruktioner och åsikter som huvudskälet till varför saker 
blivit som de blivit. Självklart har vi historien och de facit den ger oss att luta oss mot, men jag 
anser även att både konst och arkitekturvärlden till viss del självmant har valt att ställa sig utanför 
hela den vetenskapliga värld som ”går att mäta” Jag har upplevt en attityd där man vill hålla kvar 
vid, och det finns något fint i att estetiskt kunnande och smak är något medfött, som inte går att 
ta på eller lära sig helt fullt ut. Det bara finns där och är vissa människor förunnade. Även inom 
skolmiljö där jag befinner mig, upplever jag att det inte ska sättas tydliga riktlinjer utan istället 
ska den enskilda individen och dess alldeles unika skapandeförmåga lyftas fram. Trots detta finns 
ständigt en motsatt kraft som just vill definiera ”bra” och ”dåligt” Kalla det vad du vill, men hur 
skulle vi annars kunna särskilja agnarna från vetet? 

Det egenskapsfält som Nylander har utarbetat genom sitt arbete och erfarenhet har hjälp mig 
mycket i den analys jag just har genomfört, ibland till och med i den grand att jag har ansett dem 
som självklara. 
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Det mest intressanta för mig under detta arbete är dock den kritik som Nylander får utav Klar�
qvist och Lundequist. För vad är det egentligen vi väljer att se som kvalitéer och vart kommer vår 
”goda smak” och kunskap ifrån? Som student på en konstskola så som Konstfack tillhör jag en 
majoritet. Om man ser till statistiken så är just konst och designstuderande den mest homogena 
grupp högskolestuderande. De flesta är födda någon gång på 1980-talet, har svenska akademik�
erföräldrar och är uppväxta under vad man kan kalla medelklassförhållanden. Vad gör detta med 
vårt smakbegrepp? Du som individ kan aldrig ändra på de förutsättningar du har fått, men det 
betyder inte att vi kan ignorera dem. Detsamma gäller i förhållande till den tid då detta skrivs. Vi 
anser att vissa material utstrålar autenticitet. Material som då ofta nämns är trä. Nylander skriver i 
”Bostadens omätbara värde”(s14)

Trä� ett material som upplevs som äkta, autentiskt. Viktigt för ett materials autenticitet är om vi känner till dess tillkomst, 
bearbetning och bruk.     

Jag motsäger mig inte detta, men hur kommer vi att se på material om säg femtio år, som vi inte 
anser vara autentiska idag? I takt med att nya material hittar sitt rätta element och vi blir mer 
medvetna om hur det framställs och skall bearbetas så upplever jag att autenticiteten och dess 
värde ökar. Om jag endast skall tala utifrån mig själv så anser jag att betong är ett material som 
fått en helt annan äkthet idag än när den började användas i större skala under sena 50�talet. Detta 
tror jag bland annat beror just på ökad kunskap om bearbetning och behandling.  

Avslutningsvis. Det har varit mycket intressant att göra denna studie och även om jag inte anser 
mig ha funnit ett svar till på min fråga så har arbetet om inte annat gjort mig mer medveten på 
vad jag faktiskt ser och upplever. Och kanske viktigast av allt, vad jag förväntas uppleva. 
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