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Sammanfattning 
 
Byggbranschen har ett ansvar för att skapa hållbara bostäder på individnivå med även ur ett 
helhetsperspektiv. Vi påverkas alla indirekt av den arkitektur vi möter i bostaden vilket 
inverkar på vår upplevda boendekvalitet. Målet med denna rapport är att undersöka 
boendekvalitet med hjälp av en fallstudie av det nybyggda bostadskomplexet Kv. Rosteriet 7.  
 
Genom enkät-undersökning, intervjuer med förbipasserande och djupintervjuer med 
boende i huset har denna studie undersökt om kvarteret uppfyller Ola Nylanders åtta 
egenskapsfält; material och detaljer, axialitet, omslutenhet, rörelse, generalitet och 
flexibilitet, dagsljus, rumsorganisation samt hus och stadsrum. Boende-enkäten och 
djupintervjuerna har även fungerat som ett underlag för att finna ytterligare faktorer som är 
betydelsefulla för boendekvaliteten. 
 
Studien har resulterat i att delar av egenskapsfälten har uppfyllts, däribland lägenheternas 
rika dagsljusinsläpp och tydliga omslutenhet. De boende anser att kvaliteter som trygghet, 
gemenskap, gemensamma utrymmen och kvaliteter i lägenheten som teknisk utrustning och 
fast inredning är av stort värde. Dessa kvaliteter tillsammans med Nylanders åtta 
egenskapsfält bidrar till en god boendekvalitet och uppmuntras att användas vid 
projektering av bostadskomplex. 
 
Nyckelord: boendekvalitet, bostadskomplex, Ola Nylander, dagsljusinsläpp, omslutenhet, 
trygghet, gemenskap, gemensamma utrymmen, teknisk utrustning, fast inredning 
  



  

 

  



  

 

Abstract 
 
The construction industry is responsible for creating sustainable housing at an individual 
level, even from an overall perspective. We are all affected indirectly by the architecture we 
meet in our homes, which affects our perceived quality of accommodation. The aim of this 
report is to investigate quality of housing by means of a case study of the newly built 
residential complex Kv. Rosteriet 7. 
 
Through surveys, interviews with people in the surroundings and deep interviews with 
inhabitants, this study has investigated whether the block meets Ola Nylanders eight 
property fields; Material and details, axiality, enclosure, motion, generality and flexibility, 
daylight, space organization and also house and city space. The accommodation surveys and 
deep interviews have also served as a basis for finding additional factors that are important 
for the quality of accommodation. 
 
The study has resulted in the completion of parts of the properties fields, including the rich 
daylight emissivity of the apartments and clear enclosure. The residents consider that 
qualities such as safety, community, common spaces and qualities in the apartment as 
technical equipment and permanent furnishings are of great value. These qualities together 
with Nylanders eight property fields contribute to a good quality of living and are 
encouraged to be used in the design of residential complex. 
 
Keywords: Quality of accommodation, residential complex, Ola Nylander, daylight, 
enclosure, security, community, common spaces, technical equipment, fixed interior 
 
  



  

 

  



  

 

Förord 
 
Detta examensarbete har utförts vid Kungliga tekniska högskolan inom programmet 
byggteknik och design, inriktning arkitektur. Arbetet har pågått i tio veckor under 
vårterminen 2017 och omfattar 15 högskolepoäng.  
 
Tack till Kod Arkitekter för stöttning genom hela arbetet, framförallt ett stort tack till vår 
akademiska handledare Åsa Kallstenius för god handledning längs vägen. Tack Loise 
Tengsved och Pernilla Ivarsson från Kod Arkitekter för ett fint samarbete med enkät och 
djupintervjuer. Vi vill även passa på att tacka vår lärare Zeev Bohbot för vägledning genom 
arbetets gång och även bra råd om litteratur. 
 
Slutligen ett stort tack till alla boende i kvarteret Rosteriet 7 som tagit sig tid att svara på 
enkäten och deltagit i djupintervjuer.  
 
 
Stockholm, maj 2017 
 
Anna Björkegren  
Matilda Olsson   
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1 INLEDNING 
Enligt SCB (2014) bor ca 40 % av Sveriges befolkning i flerbostadshus. I denna grupp påträffas 
statistiskt sett flest antal som är missnöjda med sitt boende. Missnöjet grundar sig 
framförallt i bostadsområdet och husets utformning enligt utvärderingar som gjorts 
(Nylander, 1999).  
 
Att studera vår boendekvalitet är inte bara viktigt på individnivå utan också ur ett 
helhetsperspektiv då byggbranschen har ett ansvar för att skapa hållbara och goda bostäder. 
(Lindvall, 2001). Denna rapport innefattar en utredning kring begreppet boendekvalitet och 
hur det uppnås i ett nybyggt bostadskomplex.  

1.1 Problemformulering 

Alla människor har en relation till sitt boende vilket indirekt påverkar oss. I vår bostad möts 
vi dagligen av intryck från gestaltningen som omedvetet inverkar på vår upplevda 
boendekvalitet, men boendekvalitet är mer än det som syns. (Lindvall, 2001)  
 
Enligt Nylander (1999) består boendekvalitet av dels mätbara och omätbara egenskaper. I 
tidigare forskning (2011) identifieras åtta omätbara egenskaper som är viktiga för 
utvecklingen av trivsamma bostäder; material och detaljer, axialitet, omslutenhet, rörelse, 
generalitet och flexibilitet, dagsljus, rumsorganisation samt hus och stadsrum.  
 
Genom en fallstudie av det nybyggda bostadskomplexet Kv. Rosteriet 7 har Nylanders 
egenskaper tillsammans med viktiga kvaliteter enligt de boende, fungerat som en 
analysmall. Fallstudien kompletteras med en undersökning av hur förbipasserande har tagit 
emot byggnaden, detta är för att “Hus och stadsplan hänger alltid ihop” (Nylander, Forshed, 
2011). I detta examensarbete har analysmallen legat till grund för att fastställa den upplevda 
boendekvaliteten i kvarteret.  

1.2 Mål och frågeställningar 

Målet med rapporten är att utreda begreppet boendekvalitet och med hjälp av de boendes 
och förbipasserandes åsikter undersöka den upplevda boendekvalitén i Kv. Rosteriet 7. 
 
För att nå målet kommer följande frågeställningar besvaras:  
 

• Uppfyller Kv. Rosteriet 7 Ola Nylanders åtta egenskapsfält för en god boendekvalitet? 
• Vilka boendekvaliteter bortsett från Ola Nylanders egenskapsfält, anses viktiga enligt 

de boende i Kv. Rosteriet 7?  
• Hur upplevs bostadskomplexet av de boende och omgivningen? 
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1.3 Avgränsningar 

Studien sträcker sig under en period av 10 veckor och undersökningen baseras på 
litteraturstudier, enkäter och intervjuer. Utredningen avser inte några kostnader. Det 
geografiska området för fallstudien är begränsat till Liljeholmstorget i Stockholm.  
 
Avgränsningar att ta hänsyn till i fallstudien är att sista inflyttning i Kv. Rosteriet 7 skedde i 
december 2016 vilket innebär att de boende inte haft tillgång till sina lägenheter under så 
lång period. Detta kan betyda att lägenheterna inte är fullt möblerade än, vilket kan påverka 
resultatet i studien. Delar av kvarteret är ännu inte färdigställt och då syftas främst på 
poolområdet och innergården som saknar planteringar, detta kan påverka de boendes 
uppfattning om kvarteret och bör beaktas i studien.  
 
Rapporten behandlar 45 svar av 225 möjliga på boende-enkäten, då fler svar inte var 
insamlade innan enkäten stängdes. Återgivning av citat har gjorts genom transkribering av 
inspelade intervjuer. Text inom hakparentes är skriven av författarna för att tydliggöra 
citatet.  

1.4 Disposition 

Kapitel 1 - Inledning innehållande problemformulering, målet med rapporten, 
frågeställningar och avgränsningar. 
 
Kapitel 2 - Här presenteras de empiriska studier som gjorts för att genomföra rapporten.   
 
Kapitel 3 - Teoretisk referensram. I detta kapitel presenteras den teoretiska avgränsningen 
och betydelsefulla kurser.  
 
Kapitel 4 - Fallstudie för kvarteret rosteriet, i det här kapitlet presenteras resultatet av 
boende-enkäten, intervjuer från förbipasserande och en fördjupning av enskilda lägenheter. 
 
Kapitel 5 - Här analyseras resultaten från fallstudien. 
 
Kapitel 6 - Här presenteras slutsatsen som besvarar frågeställningarna från kapitel 1. 
 
Kapitel 7 - Rekommendationer inför framtida fortsatta studier inom ämnet. 
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2 METOD 

För att få information om hur det är att bo i kvarteret samt att passera där dagligen har 
intervjuer gjorts med både boende och förbipasserande. Resultatet av intervjuerna och 
boende-enkäten är det underlag som använts för att komma fram till slutsatsen. Frågorna är 
dels baserade på Ola Nylanders åtta egenskapskrav (se vidare förklaring i avsnitt 3.1) 

2.1 Litteraturstudie 

Under litteraturstudien har främst Stockholms stadsbibliotek och KTH Bibliotekets söktjänst 
Primo varit en utgångspunkt för faktainsamling. Ord som bostad, kvalitet, arkitektur, 
intervjuteknik och enkätundersökning har varit viktiga i sökningsprocessen. Detta har lett till 
att de primära källorna för denna studie till största del är litterära verk. 

2.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen är en kvantitativ metod som ger generaliserande och standardiserade 
svar om vad de boende i Kv. Rosteriet 7 tycker om sitt kvarter. Enkätens population består 
av de boende i bostadskomplexet. Frågorna är specifikt riktade till dessa respondenter och 
kan ej användas till andra bostadskomplex. Enkäten till de boende gjordes tillgänglig på 
webben och insamlandet av svar från enkäten skedde mellan 2017-03-29 och 2017-05-03. 
Svaren har bearbetats enligt kvantitativa och kvalitativa variabler. I vissa fall där 
respondenterna har svarat med egna ord, har de kvalitativa variablerna omarbetats till 
kvantitativa genom att kategorisera svaren och på så sätt funnit gemensamma teman som 
kan utgöra en egen variabel. 
 
Fördelar med enkätundersökning är att respondenten sannolikt kommer att svara på 
känsligare frågor jämfört mot en personlig intervju. Respondenten kan svara på frågorna i 
egen takt och får tid till att kontrollera sina svar (Ejlertsson, 2005). Enkäten når ut till 
urvalsgruppen via appen Your Block, som alla i Kv. Rosteriet 7 har tillgång till. Denna metod 
medför inga direkta kostnader. Nackdelar med denna metod är att frågorna måste hållas på 
en grundläggande nivå och ger på så sätt ingen fördjupning i ämnet. Möjligheten finns även 
att frågorna inte är tillräckligt tydligt utformade, så att respondenten missuppfattar frågan 
och svarar felaktigt eller inte alls. Detta kan inte undvikas då respondenten inte har 
möjlighet att ställa egna följdfrågor (Ejlertsson, 2005). 
 
Kod Arkitekter utformade enkäten innan denna studie startade och för att inte besvära de 
boende i onödan så användes endast denna enkät. Den här studien har endast tagit del av 
de obehandlade svaren från enkäten. 

2.3 Intervjuer 

2.3.1 Intervjuer med förbipasserande 

För att få en inblick i hur kvarteret har tagits emot av boende i området och pendlare har 
personliga intervjuer via slumpmässig utdelning gjorts. Intervjuerna har ägt rum under två 
tillfällen utanför och runt omkring kvarteret. Inför intervjuerna har en intervjuplan gjorts 
med syfte att förbereda frågor och ämnen som ska beröras. Planen var även till för att 
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informera respondenten hur intervjun kommer att gå till, vilken tid det kommer ta, hur 
intervjun kommer dokumenteras samt hur resultatet kommer användas och var det kommer 
publiceras (Lantz, 1993), se Bilaga 2. 
 
Metoden som valts är en halvstrukturerad intervjuteknik, det vill säga en intervju med både 
öppna och fixa frågor (Sallnäs, 2007). Detta för att få bästa uppfattning av informanternas 
åsikter. Nackdelar med denna intervjuteknik är att samtalet kan gå från ämnet men med 
stöd av en intervjuplan kan detta till viss del undvikas. Metoden medför öppna frågor som 
informanterna kan tolka på olika sätt. Detta kan resultera i varierande men även mer 
detaljerade svar, som gör det möjligt att få en helhetsbild.  

2.3.2 Djupintervjuer med boende 

Det ansågs att en kvalitativ metod kunde tillföra mer detaljerade svar på frågeställningarna 
och därmed inbringa en djupare förståelse. Strukturen på intervjun är riktat öppen och har 
därför en låg standardiseringsgrad. Detta innebär att frågorna belyses med frågeområden 
som sedan följs upp med följdfrågor. På det här sättet fördjupar sig informanten i de ämnen 
som denna studie finner meningsfullt (Annika Lantz, 1993). Se bilaga x Intervjuplan för 
djupintervju. 
 
Intervjuer med de boende har gjorts tillsammans med Kod Arkitekter med utgångspunkt att 
fånga de boendes uppfattningar i en mer detaljerad grad jämfört med boende-enkäten. I och 
med att strukturen på intervjun grundas på att ställa följdfrågor, får svaren en högre 
validitet. Intervjuerna har gjorts med fyra personer och har utförts i deras hem under ca 30 
minuter. Personerna som intervjuats har valts ut efter deras lägenhetstyper och heter 
egentligen något annat. En pilotstudie gjordes först på en av de boende för att se hur 
frågorna togs emot och besvarades. Efter pilotstudien modifierades frågorna och användes 
sedan som intervjuplan för de fyra återstående intervjuerna.  
  
Fördelen med denna typ av intervju är att det är möjligt att förstå komplexa frågeställningar 
och få en helhetsbild. Metoden tillåter att studien får ta del av resonemanget kring en fråga 
som respondenten svarar på. Det ger en personlig kontakt och hög svarsfrekvens (Sallnäs, 
2007). Nackdelen kan vara att personen påverkas av intervjuaren och därmed påverkar 
svaret (Ejlertsson, 2005). Fler nackdelar kan vara att analysen av resultat inte blir lika 
objektivt då en personlig kontakt skapats med informanten. Intervjun kan kännas som ett 
intrång i privatlivet för respondenten samt att känsliga frågor upplevs som kränkande 
(Sallnäs, 2007). 
 

2.4 Författarna bor i Kv. Rosteriet 7 

För att få en djupare förståelse för vad de boende upplever, har författarna till denna studie 
bott i Kv. Rosteriet 7 under ett dygn. Författarnas upplevelser redogörs inte i denna rapport 
utan är främst tänkt som en metod för att bättre kunna förstå och analysera 
respondenternas svar.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Som grund för examensarbetet har olika kurser från programmet Byggteknik och design varit 
betydelsefulla för att erhålla kunskap. De som varit viktiga för detta arbete är:  
 
HS1009  Samhällsplanering(7,5 hp) är en grundläggande kurs som behandlar   

bebyggelseutveckling. Viktigt i kursen är att kunna redogöra för ett områdes 
geometriska utformning och hur det påverkar utvecklingen av stadsdelen. 

 
HS1001  Konstruktion och design(7,5 hp) är en kurs som behandlar projektering av  

medelstora bostadsprojekt/flerfamiljshus. Kursen erhåller kunskap om 
betydelsen av god arkitektur, sambandet mellan form, material, 
byggnadsteknik och konstruktion.  

 
AF1716 Arkitektur, byggnadstekniken(7,5 hp) är en kurs inom inriktningen  

arkitektur som behandlar arkitektur, bygg - och installationsteknik. Kursen ger 
fördjupade kunskaper inom projekteringsmetodik och förmågan att tillämpa 
detta i projekt. 

 
AF1715 Arkitektur, skissprocessen(7,5 hp) är en kurs som innefattar byggteknik som 

ett gestaltande uttrycksmedel samt förståelsen och utvecklingen av 
beställarens krav vid ett projekt. Kursen behandlade även ljusets betydelse och 
inverkan på rummet.  
 

Betydelsefull litteratur för att inhämta information om begreppet boendekvalitet är främst 
Ola Nylanders verk som: 
 

• Bostadens omätbara värden, Kjell Forshed, Ola Nylander 2011, HSB Riksförbund 
• Bostaden som arkitektur, Ola Nylander, 1999, AB Svensk Byggtjänst 

 
De båda verken behandlar samma mätbara och omätbara egenskaper. Bostadens som 
arkitektur är en omarbetning av Nylanders avhandling 1998 och Bostadens omätbara värden 
är ett verk som HSB gett ut tillsammans med Ola Nylander och Kjell Forshed. Bostadens 
omätbara värden är en fördjupning och uppdatering av egenskapsfälten där ett åttonde fält 
har tillkommit, hus och stadsrum. Verket är främst tänkt som en handbok vid projektering av 
flerbostadshus för att skapa bostäder med goda arkitektoniska kvaliteter. Utifrån dessa verk 
har denna studie sammanställt egenskapsfälten och de kommer fungera som en analysmall 
för fallstudien i kapitel 4.  

3.1 Ola Nylanders åtta egenskapsfält 

Boendekvalitet består av mätbara och omätbara värden och för att skapa trivsamma 
bostäder bör det finnas en balans mellan dessa. 
 
Bostadens mätbara värden är egenskaper som kan avgränsas, mätas och uttryckas i 
kvantitet. Dessa funktioner är praktiska, exempel på detta kan vara bostadens tillgänglighet, 
möblerbarhet samt utrustning. De omätbara värdena i bostaden är kvalitativa och 
betydelsefulla för själva upplevelsen av husrummet. Egenskaper som gör att människor trivs 
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och vill bo kvar, vilket i det långa loppet är hållbart för samhället. Nylander delar upp 
omätbara värden i åtta egenskapsfält som är viktiga när man projekterar bostäder; Material 
och detaljer, axialitet, omslutenhet, rörelse, rumsfigurer, dagsljus, rumsorganisation samt 
hus och stadsrum. 

3.1.1 Material och detaljer 

Material och detaljer ligger som grund för upplevelsen av bostaden.  
Enligt Nylander bygger egenskapsfältet på tre synsätt; tillägnelse, omsorg och autenticitet. 
Tillägnelse är det första synsättet Nylander använder för att påpeka material och detaljers 
inverkan på upplevelsen av bostaden. Synsättet belyser vikten av att göra sin bostad till sin 
egen. För att de boende ska trivas i sin bostad är det viktigt att kunna skapa sitt revir.  
 
Det andra synsättet är omsorg. Människan identifierar sig med hjälp av sitt boende. Genom 
att ha detaljer som visar omsorg skapas en positiv upplevelse av husrummet. En bostad med 
detaljer som är slarvigt utförda ger ett negativt intryck. Ett exempel på detta är bostäderna 
som byggdes under miljonprogramsåren. Under denna period effektiviserades 
bostadsbyggandet och man började använda mer industriellt byggande. Att bygga med 
prefabricerade element gjorde att detaljerna förenklades och med tiden nästan 
eliminerades. De traditionella materialen som man använt tidigare under 1900-talet ersattes 
nu av nya material. Autentiska material som trä, sten och tegel, kompletterades eller 
ersattes med olika plaster och isolermaterial. Dessa material efterliknade ofta de 
traditionella materialen. Trägolven ersattes av plastmattor med trä-mönster och lister som 
tidigare varit av trä byttes ut mot plast. 
 
Autencitet är viktigt för att kunna känna omsorg i detaljer och material. Detta synsätt belyser 
hur viktig vetskapen om ett materials uppkomst, bearbetning och användning är. Till 
exempel i ett golv av furu så har varje enskild planka en historia, från att trädet fälls till 
klyvningen. Trädet och skogen är en del av vårt kollektiva minne vilket i sin tur inverkar på 
hur vi uppfattar material och detaljers värde. Ett golv av trä ger utrymme för naturen att 
komma in i bostaden och därmed skapa äkthet och en känsla av samhörighet.  

3.1.2 Axialitet 

Nylander beskriver egenskapsfältet axialitet som “[...] en linje som förbinder två intressanta 
punkter. En axel sträcker sig genom, involverar, två eller flera rum. En axel kan också skapa 
genomsiktsmöjlighet och genomblickar i en bostad.” (Nylander, 2011)  
 
Axlarna påverkar hur de boende rör sig och i samband med ljuset skapas en upplevelserik 
bostad. Enligt Nylander finns det flera faktorer som påverkar upplevelsen av axialitet i 
bostaden. Axelns längd, startpunkt och mål är betydelsefull eftersom axlarna förbinder 
viktiga delar av husrummet. Desto längre axel desto tydligare axiellt uttryck. Antal rum som 
förbinds i bostaden har även en central betydelse för upplevelsen. De axlar som rör sig 
genom fyra rum är tydligare än de som rör sig genom två rum. Även symmetrier och likheter 
i rummen och öppningarnas utformning förhöjer axelns tydlighet.  
 
De axiella riktningarna är en grundläggande del i samspelet mellan det inre och yttre 
rummet. Riktningar leder fram till viktiga delar av bostaden där det inre rummet möter det 
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yttre. Upplevelsen av axialitet börjar då den boende befinner sig i någon av axelns 
utgångspunkter.  

3.1.3 Omslutenhet 

Omslutenhet är upplevelsen av ett rums mått på slutenhet eller öppenhet. Enligt 
Nylander är det en kvalitet om bostaden har både slutna och öppna rum. I det öppna 
rummet förs intresset ut ur rummet medan i det slutna rummet riktas det mot väggar och 
föremål.  
 
Faktorer som påverkar upplevelsen av ett rums öppenhet eller omslutenhet är bland annat 
öppningarnas utformning, antal och storlek. Detaljer som trösklar och spröjs uttrycker en 
illusion av de väggar som avlägsnats för fönster och dörrar och blir ett hjälpmedel för att 
betraktaren ska kunna läsa av rummet.  Även överstycken ovanför dörrar och fönster gör att 
man upplever ett rum som mer omslutet. Tydliga hörn och hela väggfält har också en 
väsentlig del i upplevelsen av omslutenhet och ökar möblerbarheten i bostaden. Stora 
öppningar i bostadens skal suddar ut gränsen mellan det inre och yttre rummet medan en 
mindre öppning som ger större väggarea förtydligar gränsen.  
 
Bostadens öppenhet och omslutenhet handlar om att skapa rum för integritet, där man kan 
vara privat men även rum som är offentliga, där samvaro står i fokus. Omslutenheten är 
viktig för att de boende ska känna trygghet och integritet såväl som att öppenheten är viktig 
för samverkan mellan inne och ute.   

3.1.4 Rörelse 

Genom att kunna röra sig mellan rummen i bostaden på olika sätt ökar 
användningsmöjligheterna och höjer upplevelsen. Rörelsen är en följd av varierande 
planlösningar exempelvis mittdelsplanen, där rundgång blir en naturlig rörelse. Rörelse 
beskrivs i vanliga fall som ett föremål som flyttas i ett rum, men arkitektonisk rörelse faller 
inte in under de fysiska lagarna. 
 
En rundgång genom rummen bidrar till en helhet och samtidigt en avskildhet med valet att 
kunna stänga en eller båda dörrarna. Denna rörelse bidrar till en ökad känsla av rymd och 
storlek i bostaden. Ett rum med två dörröppningar leder till att bostaden upplevs mer 
flexibel jämfört med motsatsen vilket är cellrummet, även kallat återvändsrummet. 
Cellrummet har endast en öppning och fokuserar på möblerbarhet och funktion. 
 
Hur vi rör oss mellan rum är ett kroppsligt förhållande mellan ljus och form, rörelsen blir 
således till en rytm. Rytmen uppstår då vi tenderar att passera rum med olika hastigheter, 
detta beror främst på rummens storlek och ljusinsläpp. Små rum är lätta att läsa av och 
orientera sig i vilket gör att vi kan passera dem i en högre hastighet jämfört med stora rum. 
Enligt Nylander behöver vi mer tid till att känna in ett större rum för att sedan kunna 
orientera oss. “Rörelsens rytm blir betydelsefull för den undermedvetna upplevelsen av 
bostadens arkitektur.”  
 
Ljusinsläppet förstärker känslan av ett större rum och frånvaro av ljus medför att rummet 
upplevs mindre, följaktligen är ljuset också en del av den rytm som uppstår mellan rum. 
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Ljuset kan också medverka som en dragningskraft då det finns en vilja att föra sig mot ljuset 
vilket i sin tur skapar en rörelse och skiljer rumskaraktärerna åt. 

3.1.5 Generalitet och flexibilitet 

Enligt Nylander är rummets proportion och storlek viktig för bostadens generalitet och 
flexibilitet. Nylander påpekar vikten av rummens dimensioner då stor funktionsduglighet 
främjar generaliteten i bostaden. Rummets bredd och längd från 3,6 meter och större 
möjliggör olika verksamheter och användningsområden. Även rummens liknande detaljer, 
material och form främjar tillgängligheten och användningen i en bostad. Genom att 
rummen är likvärdiga bestämmer de boende rummens funktion. 
 
Ytterligare ett villkor för bostadens generalitet och flexibilitet är att de boende kan nå ett 
rum från olika håll. Genom att ha många öppningar till ett rum finns det möjlighet till 
rundgång i bostaden och därmed gynnar flexibiliteten.  

3.1.6 Dagsljus 

”Dagsljuset i bostaden har fundamental betydelse för arkitekturupplevelsen. Ljuset 
har en avgörande roll för den skandinaviska bostaden med mörka långa vintrar.” 
(Nylander, Forshed, 2011) 

 
Ljuset är viktigt för axialiteten då den fungerar som ett mål och en utgångspunkt, ögat söker 
sig till ljusa punkter därför samverkar ljuset med axialiteten. Dagsljuset hjälper även till att 
illuminera betydelsefulla delar av hemmet. Ljuset samarbetar med rörelsen i bostaden och 
kan med varierande ljusstyrka bidra till den rytm som skapas mellan rummen. Nylander 
säger också “Genom kontraster i ljus blir rörelsen i axlarnas riktning mer händelserik”. 
Rummets omslutenhet framhävs av ljuset vilket tydliggörs då rum med en märkbar 
omslutenhet ofta har en mer nedtonad ljusstyrka och öppna rum har rikligt med ljus.  
 
Karaktären på ljuset avgörs genom utformningen av fönsterhålet och fönstersnickerierna. 
Genom nischsidor, fönsterbänk, karm och båge formas olika skugg- och ljusspel vilket 
reflekterar förhållandet mellan det privata inre rummet och det yttre offentliga. En låg 
bröstningshöjd på fönstret släpper inte bara in dagsljus utan gör även utsikt från låga höjder 
möjligt, detta är något som Nylander anser vara en viktig kvalitet.  
 
Nylander delar in dagsljuset i mätbara och omätbara egenskaper. De mätbara egenskaperna 
utgörs delvis av dagsljusfaktorn, vilket är förhållandet mellan ljuset inomhus respektive 
utomhus. Solighet benämns också som en mätbar egenskap, där rummen kan tilldelas ett 
solvärde beroende på i vilket väderstreck det är placerat. Bländningseffekten är egenskap 
som är mer svårmätt och brukar graderas som behagliga kontraster i ljus till obehaglig 
bländning. För att minska uppkomst av bländning så behöver ljuset dämpas i övergången 
från det yttre till det inre, detta kan utföras genom fasade fönstersmygar där ljus kan 
reflekteras, ljusa färger i övergången samt profilering av båge och karm.  
 
De omätbara egenskaperna av ljuset är överljus, reflekterat ljus, rummets skuggor, ljusnivåer 
och ljusfördelning. Med anledning av att dessa egenskaper inte är mätbara är det istället 
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deras korrelation med varandra och rummet, som har betydelse och är viktig för 
boendekvaliteten i våra bostäder.  

3.1.7 Rumsorganisation  

“Med bostadens rumsorganisation avses organisationen av bostadens inre, privata 
rum och organisationen av rummen i det yttre, offentliga rummet samt relationen 
mellan dem.” (Nylander, 1999) 

 
Nylander beskriver begreppet rumsorganisation som utformningen av mötet mellan de inre 
rummen i bostaden och det yttre rummen i gata och gård. En betydelsefull del av boendet är 
Integritet. Att kunna vara privat i bostaden såväl som på sin balkong eller sin uteplats är en 
viktig arkitektonisk kvalitet. Nylander har identifierat olika plantyper som visar indelningen 
av vad som är offentligt och privat i bostaden: 
 
Centralrumsplanen 
En av de vanligaste plantyperna, där små rum är placerade runt och nås från ett större rum. 
 
Den funktions-och teknikindelade planen 
Plantyp där teknik och installationer har en samordnad placering för en effektiv byggprocess.  
 
Korridorsplan 
Enkel plantyp som grundas på rumsdifferentiering där den boende når varje rum i 
lägenheten genom en neutral förbindelsepunkt, en korridor.  
 
Mittdelsplan 
Plantyp där passager, badrum och förråd är placerade tillsammans som en avskiljande 
mittdel med större rum på vardera sida mot gata och gård. 
 
Den zonerade planen  
Plantyp där bostaden är uppdelad i zoner. Uppdelningen görs mellan det offentliga och 
privata i bostaden. Offentliga rum är vistelserum, som kök och vardagsrum medan de 
privata, intima rummen är sovrum. 
 
De inre rummen tillsammans med det yttre rummets gestaltning är viktig för de boende i 
tillägnelseprocessen. Att skapa revir är en central del av bostadens arkitektur och för 
individen är det viktigt att gränserna mellan privat och offentligt är tydliga då det underlättar 
processen. En annan viktig del av bostaden är gränsrum. Exempel på detta är burspråk, 
balkong eller uteplats. Dessa rum är en viktig kvalitet som ger överblickbarhet och skapar 
kontakt mellan ute och inne. Från gränsrummet kan revir och gränser identifieras, vilket är 
av värde för den boende.  
 
Genom att det finns yttre rum med olika nivåer av privathet, medför det att människan 
gradvis kan ta sig an tillägnelseprocessen. Rum efter rum adderas till det personliga reviret. 
Skötseln av den yttre miljön visar hur disponeringen av reviret sker. Genom att ha till 
exempel planteringar och staket, utmärker de boende sina revir. Historiska spår som 
bevarats är även viktiga för att förstärka hemkänslan och därmed tillägnelsen av bostaden.  
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3.1.8 Hus och stadsrum 

“Hus och stadsplan hänger alltid ihop. Huset eller husgruppen har alltid en 
relation till sin omgivning både i den nära skalan och till stadsdelen i sin helhet. 
När nya hus skall fogas in i en stadsdel är det naturligt att tillämpa samma 
grundprinciper som stadsdelen är uppbyggd efter.” (Nylander, Forshed, 2011) 

 
Ett enskilt hus är endast en del utav helheten och det är tillsammans med andra hus som 
stadsdelens karaktär skapas. Nylander anser att insikten om “rummens mått, proportioner, 
deras inbördes sammanhang, rumsformerna, rörelsen, rummens sammanhang och gränser” 
är densamma som upplevelsen av en lägenhet. Stadsrummet beskrivs således som omslutet 
eller öppet. Tydliga gränser behövs i stadsrummet för att markera husets möte med det 
yttre rummet.  
 
Viktigt för ett stadsrum är förhållandet till platsens kvaliteter det vill säga relationen till 
intilliggande stadsdelar, närhet till kommunikation och möjlighet till nöje och avkoppling. 
Avstånd till arbetsplatser och handel är också en viktig egenskap vid planering av ett 
bostadshus. Likväl som de demografiska premisserna är exploatering och hållbarhet 
betydande parametrar för att kunna sammanfoga stadsdelen. Materialval och färg är viktiga 
för interaktionen mellan huset och det offentliga rummet och är på så sätt en central del för 
skapandet av stadsrummets helhet. 
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4 FALLSTUDIE KVARTERET ROSTERIET 7 

4.1 Bakgrund 

Hur blev det i verkligheten? Det är en fråga som Kod Arkitekter (2017) anser att alla 
arkitekter borde ställa sig kring sina projekt. Kod Arkitekter fick uppdraget av SSM Bygg & 
Fastighets AB att rita Kv. Rosteriet 7 2011, ett bostadskomplex beläget i Liljeholmen, 
Stockholm. Bostadskomplexet har en BTA på 29 750 m2 och är ritat för människor i olika 
livssituationer. Komplexet innehåller 225 lägenheter av varierande storlek och utförande, 
kommersiella lokaler som café, butik och gym, garage och en förskola med åtta avdelningar 
(Kod Arkitekter, 2017). 
 
Lägenhetsfördelning (Bilaga 4). 
Antal 1 rok - 17 st 
Antal 2 rok - 131 st 
Antal 3 rok - 43 st 
Antal 4 rok - 20 st 
Antal 5 rok - 14 st 
 
Kvarteret ligger beläget vid sjön 
Trekanten och ansluter till Liljeholmens 
tunnelbana. Kvarterets har en gemensam 
uteplats med pool och är delvis skyddad 
under tak vilket ger tillgång till skugga. 
Uteplatsen är strategiskt placerad i 
hörnet som vetter mot parken för att 
kunna ge den finaste och soligaste 
platsen till alla i huset (Kallstenius, 2017).  
 
“Mejslad pusselknut formad av sin plats” 
så beskriver Åsa Kallstenius chefsarkitekt, 
kvarteret Rosteriet i en intervju. En viktig 
punkt var att inte att bygga max antal lägenheter, utan att bygga max BTA. Den röda tråden 
genom projektet har varit att skapa ett bostadskomplex med mångfald och variation, ett hus 
för morgondagens stockholmare enligt SSM, se Bilaga 5. 
 
Den ljusa fasaden består av en prefabricerad betongrelief inspirerad av en tegelfasad, se 
Bilaga 1 för bild. Reliefen har istället för målarfärg en betonglasyr för att framhäva 
materialet och dess karaktär (Kod Arkitekter, 2017). Trapphusen binds samman med en 
korridor, vilket gör det möjligt att röra sig fritt mellan entréerna och skapar på så sätt en 
extra utrymningsväg. Korridoren avslutas med ett fönster på gavelväggen som ger 
ljusinsläpp och en bättre orientering. Alla lägenheter har försetts med rymliga balkonger. 
Komplexet har en lägre höjd mot parken för att släppa in ljus och ge mer utsikt åt folket.  
 
Tidigare på platsen stod ett kontorshus med blåbetong som revs 2011. Långt bak i tiden var 
området bebyggd med främst industrier och nära sjön uppfördes Kathreiners kafferosteri 
1897 (SMM, 2013), där av det nuvarande namnet på kvarteret, Rosteriet. Liljeholmen är en 

Figur 1. Situationsplan Kv. Rosteriet 7 
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blandstad vilket innebär att det både finns bostäder, verksamheter, kontor och service 
(Regionplanekontoret, 2009).  

4.2 Resultat av intervjuer från förbipasserande 

Intervjuer med förbipasserande vid Liljeholmstorget gjorde det möjligt att få en inblick i hur 
omgivningen uppfattar det nya bostadskomplexet. Antalet informanter uppgick till 20 
personer. Samtliga svar kommer att redovisas då endast ett fåtal ej besvarade frågorna, 
Upplever du att tillkomsten av förskola, service och butiker har bidragit till en social effekt? 
och Vad tycker du om bostadskomplex? Detta tolkas som att informanten inte haft tillräcklig 
kunskap för att kunna svara och är därmed ett svar i sig.  

 
 
 
Inledningsvis ombads informanten att säga sin spontana tanke kring kvarteret. Resultatet 
visade att majoriteten av informanterna har en positiv upplevelse av kvarteret där ordet fint 
upprepas vid ett flertal tillfällen. Kritiska åsikter framkom hos 30 % av informanterna om 
främst kvarterets gestaltning varvid fasaden och dimensionen av byggnaden, var 
övergripande teman. Enligt figur 3 har 90 % en daglig kontakt med området. Denna fråga 
ställdes för att se om det finns ett samband mellan informanternas betraktelser och 
tillhörighet till platsen.   

4.2.1 Social effekt 

Informanterna fick frågan: Upplever du att tillkomsten av förskola, service och butiker har 
bidragit till en social effekt? Femtio procent har angett vet ej eller att de inte tänkt på det. 
Merparten av denna grupp har angett att de passerar vid kvarteret dagligen, resterande 
informanter bor i området eller passerar tillfälligt. Fyrtio procent anser däremot att 
tillkomsten av förskola, service och butiker har bidragit till en social effekt och detta är 
enbart en uppdelning av personer som bor i området och passerar dagligen.  
 
 
 
 

Figur 2. Åldersfördelning mellan informanter Figur 3. Fördelning i procent av hur många av informanterna 
som bor i området 
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4.2.2 Trygghet 

Figur 4 visar hur stor andel av informanterna 
som känner sig trygga i området. Samtliga 
kvinnor har svarat att de känner sig trygga i 
området, men bara 80 % av männen har 
svarat likadant. Detta resulterar alltså i att 
den part som inte känner sig trygg innefattar 
endast män.  
 
Som en följdfråga har informanterna berättat 
vilka faktorer som får dem att känna sig 
trygga respektive otrygga. Nedan finns en lista 
av faktorer som påverkar deras trygghet. 
 

• Mycket folk i rörelse 
• Kollektivtrafiken 
• Mötesplatser 
• Ordningsvakter 
• Tillhörighet till platsen 
• Byggnader 

 
En del av informanterna nämner även att kvarteret ger en känsla av trygghet genom att ha 
en belyst fasad och många fönster.  
 
Faktorer som får informanterna att känna sig otrygga:   
 

• Inbrott och stölder 
• Drogmissbruk i parken 
• Röriga ungdomar 
• Obelysta platser 

4.2.3 Bostadskomplex 

En öppen fråga ställdes om vad informanterna tycker om konceptet bostadskomplex. Sextio 
procent av informanterna ställer sig positiv till att det byggs bostadskomplex. Dessa 
informanter tycker det är gynnsamt då ytan utnyttjas, många bostäder skapas vilket leder till 
många grannar som också frambringar en säkerhet. 
  
En femtedel uppfattar bostadskomplex som något negativt. Egenskaper som nämns är att 
bostadskomplex är opersonliga och byggs i för stora volymer. Femton procent har en 
blandad åsikt där informanterna tycker att bostadskomplex är nödvändigt och bra, men 
inget de själva vill bo i. En informant, 5 %, har avstått att svara på frågan med skälet att 
personen i fråga inte hade tillräcklig kunskap. 
 
 
 

Figur 4. Andel procent av informanterna som känner 
sig trygga i området 
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4.2.4 Kvarterets estetiska kvaliteter och acklimatisering 

 
I diagrammet ovan ställdes frågan om informanten upplevde huset som vackert, denna fråga 
finns med i intervjun för att kunna jämföras med motsvarande fråga i boende-enkäten. 
Diagrammet har en 7-gradig skala där 1 är Nej, inte alls och där 7 är Ja, mycket vackert och i 
denna skala anses nummer 4 vara ett neutralt värde där informanten ej tar ställning till 
huruvida huset är vackert eller ej. Majoriteten av informanterna har svarat med en 5:a på 
denna fråga, som indikerar att de upplever att huset är till viss del vackert. Ytterligare så är 
svarsalternativet 3 det näst mest förekommande svaret. Värdet 3 visar på att huset upplevs 
mindre vackert. 

 
Den här frågan ställdes i intervjun för att se hur kvarteret har acklimatiserat sig i området. 
Diagrammet har en 7-gradig skala där 1 är Nej, det passar inte alls och 7 är Ja, det passar 
mycket bra. Huvudparten utgör 35 % av informanterna och dessa har angett en 5:a vilket 
tyder på att de upplever att huset till viss del passar in i området. 57 % av informanterna i 
denna grupp bor i området. 

Figur 5. Fördelning över hur vackert 
kvarteret är enligt informanterna 

Figur 6. Fördelning över hur huset passar 
in i området enligt informanter 
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Av informanterna var det 15 % som svarade en 1:a, vilket betyder att de upplever att huset 
inte alls passar in. Samtidigt har även 15 % svarat en 7:a som tyder på att de upplever att 
huset passar in mycket bra. Av dessa sammanlagt 30 % är uppdelningen jämn mellan 
personer som passerar dagligen och personer som bor i området 

4.2.5 Fördelar och nackdelar med kvarteret 

Utifrån en fråga där informanterna har fått tillägga övriga kommentarer så visas nedan en 
sammanställning på fördelar och nackdelar som de har yttrat om kvarteret.  
 
Fördelar som nämnts om kvarteret är läget med nära till natur och sjö samt kollektivtrafik. 
Kvarteret har benämnts som modernt, med en hållbar och snygg fasad. Verksamheterna 
som ligger i bottenplan upplevs positivt och är en faktor som skapar liv och rörelse i 
området. Nackdelar med kvarteret som framförts är att fasaden ser trist ut och saknar färg, 
det uttalas även att den inte passar in då den ej är av tegel. Lägenheterna saknar till synes 
egna identiteter. Balkongerna upplevs negativt då de är i en spetsig form samt att de inger 
en otrygg känsla då räcket är transparent. Kvarteret uppfattas som för högt i förhållande till 
omgivningen. En iakttagelse var varför man bygger för SSMs slogan “Bostäder för 
morgondagens stockholmare” i stället för att bygga för dem som redan bor där. 

4.2.6 Skulle du kunna tänka dig att bo i huset? 

 
 
Avslutningsvis så skulle 40 % av 
informanterna kunna tänka sig att bo i 
huset jämfört med 55 % som inte kan 
tänka sig att bo i huset. Majoriteten av 
dessa 55 % är i åldrarna 60-69 år. 
Samtliga informanter i åldersgruppen 
70-79 har även svarat nej på frågan. 
Den andel som svarat ja har en större 
spridning i åldrarna och det fördelas 
jämnt mellan grupperna 20-29, 30-39, 
och 40-49 år. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Andel procent av hur många informanter som kan 
tänka sig bo i huset 
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Figur 8. Åldersfördelning mellan informanter 

4.3 Boendes uppleveler 

För att få en uppfattning om hur de boende upplever sitt kvarter skickades en enkät ut till 
samtliga boende i kvarteret via appen Your Block som används av bostadsrättsföreningen. 
Antalet respondenter uppgick till 45 st av 225, vilket motsvarar ett externt bortfall på 80 %.  
Enkäten innehöll 41 st frågor och presenteras i sju kategorier: 
 
 
- Trygghet (4.3.1) 
- Granngemenskap (4.3.2)  
- Gemensamma utrymmen (4.3.3) 
- Estetiska kvaliteter (4.3.4)  
- Huset (4.3.5) 
- Lägenheten (4.3.6) 
- Tillval och ändring (4.3.7) 
 
 
 
 
 

4.3.1 Trygghet 

De boende i Kv. Rosteriet 7 har besvarat (2 % internt bortfall) huruvida de känner sig trygga 
inom kvarteret under dagen respektive kvällen. Dessa frågor har en 7-gradig skala där 1 står 
för Nej, inte alls och 7 står för Ja.  
 

Till övervägande del känner sig 
respondenterna trygga inom 
kvarteret under kvällstid vilket 
visas av att alternativ 5, 6 och 7 
har de högsta svarsfrekvenserna 
med respektive 18 %, se figur 9. 
De respondenter som svarat att 
de känner sig otrygga på kvällen 
är personer i varierande åldrar 
och kön, denna andel utgör 11 
%.  
 

Figur 9. Fördelning mellan informanterna och om de känner 
sig trygga inom kvarteret på kvällstid 
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Nästan 90 % av respondenterna känner sig trygga under dagtid inom kvarteret (figur 10). Nio 
procent av respondenterna har däremot angett 1, 2, eller 3 som tyder på att de känner sig 
otrygga inom kvarteret.  

4.3.2 Gemenskap 

För att undersöka hur respondenterna 
upplever gemenskap i kvarteret 
ställdes frågan: Vilka ser du som din 
granne? Drygt en tredjedel, 37 %, av 
respondenterna ser de allra närmaste 
som sina grannar och 30 % (4 % internt 
bortfall) ser hela kvarteret som sina 
grannar. Av de som svarat att de ser de 
allra närmaste som sin granne är det 56 
% (2 % internt bortfall) som uppgett att 
de känner 1-5 grannar vid namn, 
resterande har angett att de inte 
känner någon granne vid namn. 
 
 
Appen Your Block används som ett hjälpmedel för kommunikation mellan de boende och 
föreningen i Kv. Rosteriet 7. För att få en uppfattning om samhörigheten bland de boende 
ställdes frågan: Tycker du att appen bidrar till gemenskap? Av respondenterna är det 82 % 
som tycker att appen främjar gemenskapen i kvarteret. 
 

Figur 10. Fördelning mellan 
informanterna och om de känner sig 
trygga inom kvarteret på dagtid 

Figur 11. Andelar av vilka respondenterna ser som sin  
granne 
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Respondenterna har besvarat hur de upplever granngemenskapen jämfört med sitt förra 
boende. Figuren har en skala från 1 till 7, där 1 står för sämre och 7 står för bättre. I figur 12 
har majoriteten (36 %) valt en 4 vilket kan klassas som neutralt svar, då de varken upplever 
det bättre eller sämre. Värdena 2 och 3 är de nästkommande med flest svar vilket tyder på 
att de upplever det sämre än sitt förra boende. 

4.3.3 Gemensamma utrymmen 

Hur upplever du korridorerna? 
 
 
 

 
Majoriteten upplever att korridorerna är enkla att orientera 
sig i och denna andel uppgår till 77 %. Endast 21 % upplever 
att de är svårorienterade 
 
 
 
 
Mer än hälften upplever att korridorerna inte är sociala. 
Övriga respondenter har svarat Ja (23 %) och Vet ej (23 %). 
 
 
 
 
Arton procent tycker att korridorerna är långa och mörka. 
Resultatet visar däremot att flest antal respondenter (80 %) 
har angett att de inte upplever korridorerna som långa och 
mörka. 
 

Figur 12.  Fördelning över den upplevda granngemenskapen, jämfört med de boendes förra boende 

Figur 13.  Hur korridorerna 
upplevs av  respondenterna 
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4.3.4 Estetiska kvaliteter 

 
 
Respondenterna har svarat på frågan om de upplever att huset är vackert. Som tidigare 
nämnts i 4.2.5 Kvarterets estetiska kvaliteter och acklimatisering har samma fråga ställts till 
förbipasserande i området. Figur 14 har en 7-gradig skala där 1 är Nej, inte alls och där 7 är 
Ja, mycket vackert och i denna skala anses nummer 4 vara ett neutralt värde där 
informanten ej tar ställning till huruvida huset är vackert eller ej. Resultatet visar att 30 % av 
respondenterna upplever att huset är till övervägande del vackert.  

4.3.5 Kvarteret 

4.3.5.1 Fördelar och nackdelar 

För att få en uppfattning om vad respondenterna upplever som fördelar och nackdelar 
gällande Kv. Rosteriet 7 har två öppna frågor ställts: Vad är det bästa med huset? och Vad är 
det sämsta med huset?  
 
Nästan 70 % av de boende tycker att det bästa med huset är läget. Närhet till 
kommunikationer, service, parken och sjön trekanten är de främsta faktorerna. 
Respondenterna svarar även att huset känns anpassat för sin plats samt att placeringen är 
uttänkt. Många tycker att de estetiska kvaliteterna är det bästa med huset, till exempel att 
det är fräscht, modernt, vackert och har fina material. Poolen och intilliggande område är en 
del som respondenterna hoppas kunna bli en fördel med huset. Utöver poolen så uppskattas 
verksamheterna i bottenplan samt balkongerna.  
 
Grovsoprummet har fått mest kritik av de boende i huset. Anledningen är för att rummets 
kapacitet inte överensstämmer med antalet användare. Det töms sällan vilket leder till 
oordning. En annan nackdel med kvarteret är att många känner sig otrygga på grund av 
inbrott, skadegörelse och brist på grindar in till kvarteret. Respondenterna är främst oroliga 
över att obehöriga tar sig in både i deras gemensamma utrymmen och i deras bostäder.  
 

Figur 14. De boendes ställning till huruvida huset är vackert eller ej 
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De boende har reflekterat över insynen från gården hos lägenheterna på entréplan samt 
påtalat om ett bristfälligt dagsljusinsläpp. Utrymmen som cykel- och källarförråd upplevs 
som trånga och besvärliga att använda. Ytterligare en nackdel är att vägen till förråden kan 
vara lång och den boende kan behöva passera många dörrar. Andra synpunkter på huset har 
varit de mörka golven i entréerna som enligt de boende ofta ser smutsiga ut trots att det är 
nystädat. Respondenterna har även nämnt att fasaden inte ser ut att vara färdig, då den 
saknar färg. I övrigt anmärker respondenterna på dåliga portar, lång efterklangstid på gården 
samt att den stora föreningen bidrar till en anonymitet bland de boende, vilket inte 
uppskattas.  

4.3.6 Lägenheten 

Respondenterna fick svara på frågan: 
När känner du att du kommit hem? Den 
övervägande delen som motsvarar 
ungefär en tredjedel av respondenterna, 
känner sig hemma när de kommit upp 
från tunnelbanan. Av denna andel är det 
36 % som använder andra 
transportmedel än kollektivtrafiken. 
Respondenterna känner sig även hemma 
när de kliver in i sin lägenhet, denna 
grupp utgör 27 % och är därmed den 
näst största. 
 
 

4.3.6.1 Ljud och insyn 

Kvarteret är beläget intill tvärbanan, vilket gör att ljudkraven är höga (Kallstenius, 2017), 
därför ställdes frågor om ljud utifrån men även lyhördhet och insyn. Figur 16, 17 och 18 har 
en 7-gradig skala där 1 är Sällan och 7 är Varje dag. 
 
Nästan 60 % (2 % internt 
bortfall) av har valt alternativ 1 
vilket indikerar att de inte störs 
av ljud från tvärbana och 
centrum.  
 

Figur 15. Fördelning över när de boende känner att de 
kommit hem 

Figur 16. Fördelningen över antal respondentersom stör sig på 
ljud från tvärbanan och centrum  
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Ytterligare en fråga om ljud ställdes till respondenterna och då löd frågan om de upplever att 
det är lyhört mellan lägenheterna samt mellan lägenhet och korridor. Majoriteten av 
respondenterna har svarat att de sällan upplever lyhördhet genom att ange alternativ 1 och 
2, sammanlagt motsvarar dessa staplar 44 %. Figur 17 visar också en spridning uppåt i skalan 
där alternativ 5, 6 och 7 sammanlagt 29 %, visar att en grupp respondenter störs av 
lyhördhet dagligen.  
 

 
Figur 18. Fördelningen över hur många respondenter som upplever problem med insyn  

Respondenterna fick frågan: Upplever du problem med insyn? Alternativ 1, sällan problem 
med insyn, har högsta svarsfrekvens med 38 %. Figur 18 visar även att 11 % av personerna 
upplever problem med insyn varje dag. Anledningen till att svaren varierar beror på vart i 
komplexet respondenten bor. 

Figur 17. Fördelning över antal respondenter som upplever att det är lyhört 
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4.3.6.2 Förvaring 

Stapeldiagrammet i figur 19 har en 7-gradig skala där 1 är Alldeles för lite och 7 är Mer än 
vad jag behöver. Alternativ 1, 2 och 3 tolkas som att respondenterna tycker mängden 
förvaring är för liten. Värdet 4 tolkas som ett neutralt svar och 5, 6 och 7 tolkas som att 
respondenten inte önskar mer förvaring.  

 
                                                              Figur 19. Den upplevda mängden förvaring i lägenheterna  

Avslutningsvis känner respondenterna att de hade behövt mer förvaring (60 %), framförallt i 
garderober och kök. I köket är det huvudsakligen bristen på avfallshantering och skafferi som 
påtalats.  

4.3.6.3 Fördelar och nackdelar 

För att få en uppfattning om vad respondenterna upplever som fördelar och nackdelar 
gällande sin lägenhet har två öppna frågor ställts: Vad är det bästa med din lägenhet? och 
Vad är det sämsta med din lägenhet?  
 
Bland respondenternas svar framkommer tydligt att utsikten och ljuset i lägenheten är en 
viktig egenskap många gånger i kombination med en balkong. Balkongen är en 
återkommande kommentar där storlek och rymd är i fokus.  
 

“Serveringsgången med förvaring är en oväntad och jättebra tillgång. Toppen 
med genomgång mellan klädkammare och sovrum och badrum. Vi har tre 
tonårsbarn och för oss är planlösningen perfekt; en vuxendel och en 
ungdomsdel.” - Sara och Anders, 5 rok 

 
Planlösningens utförande är ett upprepande tema som respondenterna framfört. Det 
sammankopplade vardagsrummet och köket upplevs som socialt och bra placerat i 
förhållande till de andra rummen. En annan uppskattad faktor är rundgångsrörelsen i många 
lägenheter. Takhöjden och luftigheten är också egenskaper som framhävs som fördel. 
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En oro finns kring att obehöriga kan ta sig in genom fönster samt på balkongen. 
Respondenterna upplever att otryggheten förstärks då inbrott och skadegörelse skett i 
kvarteret.  
 
Nackdelar med balkongerna är att de upplevs som blåsiga samt att dimensionen på 
balkongplattan ej passar standardmåttet på trallplattor. Ytterligare faktorer är balkongräcket 
som är försett med stålgaller och att det sitter ihop med loftgången. Några av 
respondenterna nämner även att de störs av insyn från olika fönster i lägenheten, samtidigt 
finns synpunkter på att ljusinsläpp saknas. Angående planlösningen så tyckte ett fåtal 
respondenter att sovrummen var för små och därmed svårmöblerade samt att hallen 
uppfattas både som för lång och för liten. Placeringen av garderob i anslutning till köket, 
anses inte vara funktionell.  
 
Respondenterna har uttryckt att det är lyhört mellan lägenheterna, lyhördheten gäller både 
stegljud och luftljud. Luftljuden tros komma från ventilationen. Fler nackdelar med tekniska 
lösningar är bristfällig ventilation, placering av el- och nätverksuttag samt avsaknad av 
dimmer till takbelysningen. Varierande innetemperatur i olika rum samt att många anser att 
temperaturen är för låg är faktorer som nämnts. Respondenterna hade också önskat att det 
gick att ändra temperaturen själv och av praktiska skäl vill de boende också klinkers i hallen. 

4.3.6.4 Rumsstorlek 

 
               Figur 20. De boendes upplevelse av storleken på badrum, kök, vardagsrum och sovrum 

 
Övervägande del av respondenterna (93 %) upplever att badrummet är i lagom storlek.  
 
Tretton procent av respondenterna upplever att köket är för litet. Resterande 87 % har 
angett att de tycker köket är lagom stort. 
 
Majoriteten av respondenterna tycker att deras vardagsrum är lagom stort, denna grupp 
omfattar 78 %. En femtedel tycker däremot att vardagsrummet är för litet. Endast en person 
upplever att vardagsrummet är för stort.  
 
Sjuttiotre procent har angett att de upplever att storleken på sovrummet är lagom. 
Jämförelsevis tycker en fjärdedel att deras sovrum är för litet. Avslutningsvis tycker 2 % att 
sovrummet är för stort.  
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4.3.7 Tillval och ändring 

För att få en bild av hur de boende har anpassat sina bostäder ställdes frågan: Har du bytt 
ut/ändrat något i din lägenhet sedan du flyttade in? Denna fråga är relevant då anpassningar 
i lägenheterna antyder att de boende ämnar göra bostaden till sin egen, se kap 3.1 
Nylanders åtta egenskapsfält.  
 
Den röda cirkelsektorn i figur 21 symboliserar de respondenter som bytt ut eller ändrat 
något sedan de flyttade in, denna andel uppgår till 38 %. Samtliga har sedan besvarat 
följdfrågan: Om ja, vad har du gjort? Respondenterna angav att de bland annat ändrat 
ytskikt, utökat förvaring, bytt och lagt till fast inredning. 
 
 

 
 
 
 

4.3.8 Hur många är nöjda med sitt lägenhetsköp 

För att få en helhetsbild om de boende är nöjda med sitt bostadsval ställdes frågan: Är du 
nöjd med ditt lägenhetsköp?  

 
 
 
Stapeldiagrammet i figur 22 har en skala 
från 1 till 7, där 1 betyder Nej, inte alls 
och 7 betyder Ja, mycket nöjd. Alternativ 
6 och 7 har högst svarsfrekvens vilket 
motsvarar 33 % resp. 40 % av 
respondenterna. Detta betyder att 
majoriteten är nöjda med sitt 
lägenhetsköp i Kv. Rosteriet 7.  
 

Figur 21.  Fördelning över hur många procent i kvarteret som bytt ut/ändrat något i sin lägenhet och även om de 
gjot tillval vid köpet 

Figur 22. Fördelningen över de boende 
som är nöjda med sitt köp 
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4.4 Fördjupning av lägenheter i Kv. Rosteriet 7 

Intervjuerna baseras på enkätsvar och de avgränsas till inom kvarteret, därför utesluts 
Nylanders sista egenskap “Hus och stadsrum”.  

4.4.1 Gunnar 3 rok 

Gunnar, 50-59 år, bor i en lägenhet om 72,5 m2
 fördelat över tre rum och kök. Lägenheten är 

belägen i den södra huskroppen av kvarteret och är genomgående med entré via 
loftgång.  Bostaden har balkong i nordväst med utsikt över Trekantsparken samt en loftgång 
i sydost med utsikt mot Marievik och Liljeholmen.  
 
Anledningen till att Gunnar köpte en bostad i kvarteret var för att få snabbare resväg till 
jobbet i Södertälje, då direktbussen går precis utanför.  Han nämner även att olika vyer var 
viktigt när han letade efter bostad, vilket lägenheten i rosteriet kunde erbjuda. Ytterligare en 
faktor som påverkade köpet av lägenheten var kontakten med trekantssjön. Gunnar är 
uppväxt vid västkusten i Norge och tycker om att ha en koppling till naturen, speciellt vatten. 
Tidigare har Gunnar bott i lägenhet, både Hammarby sjöstad och Solna. Kopplingen till 
naturen fanns även hos dessa bostäder.  
 
På vilken plats i ditt hem trivs du allra bäst och varför?  
Gunnar - “ Soffan!”  

Figur 23.  Möblerad plan Gunnar Figur 24. Möblerad plan SIS 
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4.4.1.1 Trygghet 

“För mig är bostaden väldigt mycket meditation och ett ställe att kunna landa”  
- Gunnar 

 
I intervjun nämner Gunnar att han känner sig hemma när han sitter vid köksbordet och 
blickar ut genom fönstret. Han beskriver att stunden vid köksbordet är som meditation och 
att den ger en distans till det som finns utanför lägenheten. Däremot upplever han att 
hemmet startar när han klivit av bussen.  
 
Gunnar känner sig trygg på dagtid, både i kvarteret och i området. På helgerna och kvällarna 
har det funnits vissa moment som har gjort att han känt sig otrygg, bland annat “röriga 
ungdomar” som befunnit sig vid tunnelbanan. 

4.4.1.2 Gemenskap 

Gunnar upplever att det finns en blandning av ålder och etnicitet på de boende i huset. Han 
tror att det är mycket par som bor i kvarteret eftersom de personer han mött i hissen och 
trappuppgången ofta varit par. I intervjun påpekar han även att han sett en del äldre 
människor. Utav alla människor Gunnar har mött i kvarteret antar han att majoriteten har 
svenskt ursprung och ca 20 % har en annan etnicitet.  
 
Under intervjun berättar Gunnar att han betraktar de personerna som hälsar på honom som 
sina grannar. Han beskriver att mötet med grannarna ofta sker i trapphuset, hissen och i 
korridorerna. Detta har med tiden utvecklats och nu hälsar han även på de han känner igen 
utanför kvarteret. Gunnar har ingen uppfattning om granngemenskapen i kvarteret, 
däremot anser han att appen Your block bidrar till gemenskapen. Han tycker att appen 
hjälper människor att prata med varandra.   

4.4.1.3 Gemensamma utrymmen 

Av de gemensamma utrymmen som finns i komplexet brukar Gunnar använda cykelförrådet 
och grovsoprummet. Poolen planerar han inte att använda till sommaren då han anser att 
den är för liten. Han påpekar att en större pool hade varit bättre för simning. Däremot tror 
han att poolen kommer användas mycket av barnen i kvarteret.    
 
Enligt Gunnar används inte gården på grund av att många är nyinflyttade. För att öka 
användningen av gården anser han att det måste placeras ut fler grupper med bord och 
stolar.  Han påpekar även att det är konstigt att gården är så liten men tanke på hur många 
som bor i komplexet. Gunnar upplever att korridorerna i komplexet är trevliga. Till en början 
var det svårt att hitta eftersom nummer på våningsplanen saknades men allt eftersom har 
det gått bättre. Gunnar berättar även att “vissa ställen är som en labyrint”, speciellt för 
besökande.  

4.4.1.4 I lägenheten  

Möjlighet till förvaring, i form av garderober, är något Gunnar saknar i lägenheten. För 
tillfället finns det tre garderober i hallen men framöver planerar han att ställa in ytterligare 
garderober i vardagsrummet/köket. 
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Gunnar berättar att han är missnöjd med fläkten i köket. Detta beror på att brandlarmet har 
utlösts flera gånger när han har lagat mat. Han upplever även att det finns en koppling 
mellan fläktkanalen och lyhördheten i lägenheten, vilket är ett problem. Gunnar uttrycker 
också ett missnöje med värmesystemet eftersom hans luftvägar blivit irriterade sedan han 
flyttade in i lägenheten.  

4.4.1.5 Ola Nylanders åtta egenskapsfält 

Material och detaljer  
 

“När man lägger en viss ribba så bör man hålla den och inte börja släppa på 
designen, då faller helhetskänslan.” 
- Gunnar  

 
Gunnar påpekar att materialen som finns i korridorer och trapphus varierar. Han tycker 
helhetskänslan i komplexet faller då SSM har valt att lägga klinkers på entreplan och 
plastmatta på övriga våningsplan. Enligt Gunnar stämmer inte upplevelsen av husets insida 
överens med husets utsida.  
 
I Lägenheten är väggarna vitmålade med golv i ljus parkett. Dörrar och karmar är vitmålade, 
likaså socklar. Köksinredningen är vit med en matt finish och stänkskyddet är av marmor. Kyl 
och frys har en rostfri front och bänkskivan är i ett mörkare utförande. Gunnar har inte gjort 
några tillval eftersom han köpte lägenheten i andra hand.  
 
Generellt är Gunnar missnöjd med finishen i lägenheten, framförallt i köket. Ett exempel på 
detta är stänkskyddet. Enligt Gunnar förstörs de snygga marmorplattorna av de klumpiga 
eluttagen i plast som är ditfasta under skåpen. Ytterligare en detalj som påverkar helheten i 
lägenheten är räcket på balkongen. Gunnar upplever att räcket blir som en barriär och 
förstör den öppna känslan. I stället hade han önskat ett tvådelat räcke som gör det möjligt 
att se utsikten även när man sitter ner.  
 
Axialitet 
Genomsiktligheten i lägenheten är något Gunnar planerar att ändra på. För att kunna blicka 
ut mot liljeholmen och Marievik vill han ersätta väggen mellan kök och sovrum med en 
glasvägg. Han planerar även att öppna upp mellan gästrum och badrum för att få genomsikt 
från hallen ut genom fönstret mot gården.  
 
Omslutenhet 
För Gunnar är det viktigt att lägenheten har utsikt från två olika håll. Han beskriver utsikten 
mot Marievik som öppen och rik på bebyggelse, samtidigt som utsikten mot trekanten är rik 
på natur. Han nämner även att han gläds av de olika utsikterna vid olika tider på dygnet. 
Utsikten mot Marievik är bäst på dagtid och utsikten mot Trekanten är bäst på kvällen, då 
balkongen badar i kvällssol. Trots att kvarterets huskroppar ligger tätt har Gunnar inte 
upplevt något problem med insyn i lägenheten. 
 
Rörelse 
I intervjun berättar Gunnar att flödet i lägenheten är “hemskt bra”.  Däremot tycker han att 
rundgången kan förbättras. Som Gunnar nämnt tidigare (se Axialitet) planerar han att öppna 



  

   28 

upp mellan badrum och gästrum. Denna åtgärd kommer ge lägenheten ännu bättre flöde 
och på så sätt kommer han kunna gå från hallen, genom badrummet, till gästrummet och 
vidare ut i vardagsrummet och köket.  
 
Generalitet och flexibilitet 
Enligt Gunnar är planlösningen i lägenheten öppen och yteffektiv. Han upplever att alla rum i 
lägenheten är lagom stora med goda möbleringsmöjligheter. Däremot tycker han att 
badrummet med integrerad tvättstuga är dåligt planerad. Istället för att ha tvättmaskin och 
torktumlare bredvid varandra vill han sätta in en tvättpelare, dock är detta inget som är 
tillåtet. Detta vill han utföra för att få plats med ett badkar, vilket inte går i nuläget.  
 
Förutom bättre planering av badrummet hade Gunnar önskat flyttbara väggar i lägenheten. 
Enligt Gunnar känns flyttbara väggar praktiskt och flexibelt, då ytorna i lägenheten kan 
omdisponeras.  
 
Ljus 
Gunnar upplever att lägenheten har relativt bra dagsljusinsläpp. Han nämner dock att köket 
och badrummet är lite mörkare än resten av lägenheten. Som tidigare nämnts(se Axialitet) 
planerar han att ersätta väggen mellan sovrummet och köket med en glasvägg samt öppna 
upp mellan badrum och gästrum, detta för att få in ännu mera ljus i lägenheten.  
 
Rumsorganisation 
Enligt Gunnar är det relativt tydligt vad som är privat och gemensamt i kvarteret. Han 
nämner bland annat att uteplatserna tillhörande lägenheterna i bottenplan är tydligt 
avgränsade mot gården. Däremot påpekar han under intervjun att disponeringen av 
loftgångsterrassen är otydlig. “Vad är det som jag disponerar och inte disponerar? Det 
kanske inte framgår så tydligt.” 
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4.4.2 Annelie 3 rok 

Annelie, 40-49 år, bor i en gavellägenhet om 78,8 m2 med sin sambo och deras hund. 
Lägenheten består av ett sovrum, ett gästrum och ett kombinerat kök och vardagsrum. 
Bostaden ligger i kvarterets södra huskropp och har en balkong som sträcker sig längs hela 
lägenhetens ytterväggar. Balkongen har läge i sydväst med utsikt över trekanten och 
närliggande byggnader vid Liljeholmsgränd.  
 
Innan Annelie flyttade bodde hon i en tvåa vid Liljeholmstorget, bara ett stenkast från 
Rosteriet. Efter elva år på Liljeholmstorget bestämde hon sig för att flytta ihop med sin 
nuvarande sambo och började leta efter lägenhet både i Liljeholmen och vid Liljeholmskajen. 
Tillslut bestämde de sig för lägenheten i Kv. rosteriet vilket de trivs jättebra med idag. Enligt 
Annelie är största skillnaden med att bo i Rosteriet jämfört med Liljeholmstorget utsikten.  
 
På vilken plats i ditt hem trivs du allra bäst och varför?  
Annelie - “Jag tror soffan faktiskt, det är där man slänger sig.”  

 
Figur 25. Möblerad plan Annelie 

Figur 26. Möblerad plan SIS 
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4.4.2.1 Trygghet 

Annelie berättar att hon tycker hemmet börjar när hon kliver in i sin lägenhet. Eftersom hon 
känner till området är det sällan hon känner sig otrygg, varken på dagtid eller kvällstid i 
kvarteret. 

4.4.2.2 Gemenskap 

I intervjun berättar Annelie att hon upplever att det bor mycket yngre människor i 
komplexet, speciellt i 30-årsåldern. Hon påpekar även att hon upplever att det är få 
pensionärer i kvarteret. I förra bostaden var det betydligt större blandning upp i åldrarna. 
Hon nämner även att det bör vara mer barnfamiljer i rosteriet med tanke på anslutningen till 
förskolan, trekantsparken och kvarterets gård.  
 
Annelie berättar att mötet med grannar ofta sker i hissen, från och till jobbet. 
Granngemenskapen i kvarteret har hon svårt att kommentera eftersom hon bara bott där 
ett år, däremot nämner hon att alla som hon stött på är trevliga. Enligt Annelie bidrar appen 
Your block både negativt och positivt till gemenskapen i kvarteret. Hon anser att appen är 
bra för kommunikation men medför även mycket klagomål.  

4.4.2.3 Gemensamma utrymmen 

Av de gemensamma utrymmena använder Annelie till mestadels cykelrummet. Hon berättar 
att rummet är “katastrof-litet”, då hon har haft problem att få ut sin cykel. För att slippa 
trängseln i cykelrummet har Annelie istället valt att ställa in cykeln i ett barnvagnsförråd.  
 
Annelie berättar att hon aldrig sett någon sitta på kvarterets gård. Detta hoppas hon 
kommer ändras till sommaren när poolen öppnar. För tillfället använder Annelie gården 
endast som transportsträcka till och från grovsoprummet.  
 
Komplexets korridorer benämner Annelie som “omysiga”. Hon tycker korridorerna påminner 
om sjukhus - och hotellkorridorer. Enligt Annelie skulle det vara mer intimt att vara ett 
mindre antal lägenheter per trapphus. Däremot tycker hon att det är praktiskt att ha tillgång 
till två hissar, vilket korridorerna ger.  

4.4.2.4 I lägenheten 

Annelie tycker att förvaring saknas i lägenheten, speciellt garderober och köksförvaring. Hon 
påpekar att hon hade mer förvaringsmöjligheter i sitt tidigare boende på 51 m2 än i 
nuvarande lägenheten som är på 78,5 m2. Hon nämner även att hon hade önskat ett större 
källarförråd.  
 
En av nackdelarna med lägenheten är lyhördheten enligt Annelie. Hon beskriver att ljud 
sprids via ventilationen, framförallt i badrummet. Det har även varit problem med ljud från 
angränsande lägenhet då sovrummet ligger bredvid grannens vardagsrum. Hon påpekar 
dessutom att hon förväntade sig att det skulle vara tyst när de köpte en nyproducerad 
lägenhet.  
 
I lägenheten finns tilluftsdon placerade i golvet längs fönstren. Under intervjun nämner 
Annelie att hon är missnöjd med placeringen av donen, då de inte är parallella med 
ytterväggen. 
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4.4.2.5 Ola Nylanders åtta egenskapsfält 

Material och detaljer  
Annelies lägenhet har genomgående ljusa drag, där väggarna är vitmålade och golvet är i ljus 
parkett. Dörrar och karmar är vitmålade, likaså socklar. Köksinredningen är vit med en matt 
finish och stänkskyddet är i grått kakel. Kyl och frys har en rostfri front och bänkskivan är i 
ett mörkare utförande. Annelie har inte gjort några tillval eftersom han köpte lägenheten i 
andra hand.  
 
En detalj i lägenheten som Annelie uppskattar extra mycket är den moderna 
serveringsgången. Hon hyllar även de stora fönstren som är rikligt utplacerade längs 
lägenhetens ytterväggar.  Om Annelie hade fått ändra ett ytskikt i lägenheten hade de varit 
golvet i hallen. Istället för trägolvet hade hon valt att sätta klinkers av praktiska skäl.  
 
Axialitet  
Genomsiktligheten var en av de första sakerna Annelie uppmärksammade när hon klev in i 
lägenheten I Rosteriet eftersom detta var något som hennes förra lägenhet saknade.  
 
Omslutenhet 
För Annelie är lägenhetens utsikt viktig. Hon beskriver vyn från balkongen som vacker, lugn 
och grönskande. Hon berättar även att det “är en dröm att få ha vattenutsikt men ändå bo i 
stan.” Trots att utsikten sträcker sig från syd till nordväst upplever Annelie inga problem med 
insyn.              
 
Rörelse 
Att röra sig runt i lägenheten fungerar bra tycker Annelie, dock är det inget hon funderat på. 
Hon inte känt av några störande hinder eller liknande som gör flödet sämre. 
 
Generalitet och flexibilitet 
Annelie tycker att lägenheten är yteffektiv eftersom hon “[…] upplever den större än vad 
den är.” Hon beskriver alla rum som lättmöblerade, däremot kunde hallen och gästrummet 
varit lite större. Storleken på badrummet är hon nöjd med.  
 
Ljus 
Eftersom att det är en gavellägenhet i sydvästläge med stora fönster upplever Annelie sin 
lägenhet som öppen med mycket ljusinsläpp.  
 
Rumsorganisation 
För Annelie är lägenheten med tillhörande förråd privat medan allt annat i kvarteret är 
gemensamt. Hon tycker det är konstigt att man inte satt upp grindar runt hela kvarteret, då 
de haft problem med inbrott. Annelie tror att poolen är ett orosmoment som kommer locka 
många obehöriga till kvarteret.  
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4.4.3 Sara och Anders 5 rok 

Sara och Anders 40-49 år bor tillsammans med sina tre barn i en lägenhet om 118 m2. 
Hörnlägenheten består av fyra sovrum, två badrum och ett kombinerat kök och vardagsrum. 
Bostaden är belägen i det nordvästra hörnet av den norra huskroppen med en balkong som 
löper längs lägenhetens ytterväggar. Utsikten består till största del av sjön Trekanten och 
Trekantsparken men även det intilliggande kontorshuset.  
 
De har tidigare bott i radhus i Mälarhöjden och bestämde sig för den här bostaden då den 
både ligger intill samma tunnelbanelinje som tidigare och är närmare centrala Stockholm. 
Sara berättar att detta var en bra tid för dem att flytta då deras ena dotter ska börja 
gymnasiet och deras två söner går kvar i högstadiet. Att barnen kunde gå kvar i skolan var ett 
av önskemålen när de letade efter en ny bostad.  
 
Den största skillnaden mellan det förra och det nya boendet är promenadsträckan hem från 
tunnelbanan säger Anders, tidigare låg deras hem emellan två tunnelbanestationer. Sara 
instämmer och nämner också att kvällssol och sjöutsikt är något som skiljer från förra 
boendet. Paret har ett fritidshus som komplement till lägenheten, vilket de känner väger upp 
för avsaknad av trädgård.  
 
På vilken plats i ditt hem trivs du allra bäst och varför? 
Sara - “Ja men det är nog här [vardagsrummet och köket] och vid matbordet. Och så tycker 
jag att vårt sovrum är fint, vi har ju sjöutsikt från sängen.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 25. Möblerad plan Sara och Anders 

Figur 26. Möblerad plan Sara och 
Anders SIS 
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4.4.3.1 Trygghet  

I boende-enkäten har de besvarat att de känner sig hemma när de kommer upp från 
tunnelbanan. Sara beskriver att hennes hemmakänsla börjar när hon blickar ned på 
fruktträden som syns i öppningen mot parken innan hon når grinden in till gården. Anders är 
inte helt säker på vad det är som får honom att känna sig hemma vid den platsen, kanske är 
det att man ser huset direkt och att det bara är några steg ifrån. 
 
Sara och Anders känner sig väldigt trygga både på dag- och kvällstid. “Ja vi kanske inte 
förstår bättre” säger Anders skrattande men de båda är överens om att mängden människor 
i rörelse är en trygghetsfaktor. Sara säger dock att hennes trygghet inte är kopplad till den 
hemmakänsla som hon känner utanför kvarteret. 

4.4.3.2 Gemenskap  

Familjen hade inga förväntningar om att sammanhållningen skulle vara densamma som vid 
radhusområdet med anledning av att kvarteret har många smålägenheter, det är dock inget 
de upplever som negativt. Grannarna uppfattas som väldigt trevliga och hälsar vid möten 
men inte så mycket mer än så. Paret har pratat lite med personen som bor vägg-i-vägg och 
de nämner även att det är nog den enda personen de vet förnamnet på. Enligt boende-
enkäten tycker de båda att appen Your Block bidrar starkt till gemenskapen i huset.  

4.4.3.3 Gemensamma utrymmen 

Poolen är något de hoppas kunna använda då de har tre barn, så det är något familjen ser 
fram emot till sommaren. Anders cyklar i stort sett varje dag och är i behov av att använda 
cykelrummet men tycker det är trångt att få plats med sin cykel. Sara konstaterar även att 
barnen har svårt att få upp och ner cyklarna på de övre platserna, men att vid en daglig 
användning av cykeln går det bra att parkera på gården också.  

4.4.3.4 I Lägenheten  

“Eluttagen är inte helt optimalt placerade” berättar paret, ofta hamnar de bakom möblerna. 
I familjens mindre sovrum är eluttagen placerade i båda hörnen av rummet, vilket är de 
enda platserna det går att placera en säng och en garderob på upplyser Anders om. 
Eluttagen är dessutom placerade högt upp, nästan på mitten av väggen. Så vill man ha både 
en säng och en garderob innebär det att båda eluttagen går bort berättar paret. Idag finns 
en skarvsladd för att uppfylla behovet av ström i sovrummet. 
 
Förvarings-möjligheterna är något som familjen uppskattar i köket och de berättar att alla 
skåp används men att de inte är fullt utnyttjade samt att de får plats med allt de har. 
Arbetsytan dock något som tas upp; i radhuset fanns en betydligt större arbetsyta och de har 
fått anpassa sig till en mindre yta i lägenheten. Det största problemet ligger i att 
köksapparater inte får plats på bänken samtidigt som man vill ha en arbetsyta att kunna 
jobba på. Kaffemaskinen och brödrosten får samsas på en liten yta.  
 
Största nackdelen med köket enligt familjen är sophanteringen. I dagsläget har de placerat 
en extern sophink i hörnet av köket för att underlätta användningen. Anledningen till det är 
för att sopkärlen finns i en låda under diskhon, vilket gör det nödvändigt att ställa sig vid 
sidan av för att öppna.  
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4.4.3.5 Ola Nylanders åtta egenskapsfält  

Material och detaljer  
Lägenheten har ljusa genomgående drag med ljus träparkett och mestadels vita väggar. 
Dörrar och karmar är vitmålade, likaså socklar. I köket finns släta vita luckor i ett halvglansigt 
utförande utan beslag. Kyl och frys har en rostfri front och bänkskivan är i ett mörkare 
utförande. Materialen i köket är något som familjen valt i tillvalsprocessen. Familjen har inte 
uppmärksammat några särskilda detaljer i hemmet. 
 
Axialitet  

“Det är absolut något vi tänkt på, till exempel när man kommer genom  
ytterdörren så kan man se rakt fram genom dörren till vår dotters rum 
och lika att man ser ut [genom fönstret i vardagsrummet].“ 
 - Sara och Anders 

 
Både Sara och Anders har noterat genomsiktligheten som finns i hallen och även från 
fåtöljen i sovrummet, där utsikt finns genom både sovrummets egna fönster samt fönstret 
på andra sidan av det anslutande vardagsrummet. 
 
Omslutenhet 
Utsikten är viktigt för Anders och Sara även kvällssolen vilket de är glada över att ha tillgång 
till i den här lägenheten. “Ja vi satt där med sol-skisser, karta, kompass och väderstreck och 
tänkte att ‘ja men det är nog sol där då’ så det var en viktig parameter” berättar Sara. Både 
Sara och Anders uppskattar sjö och park-utsikten under alla tider på dygnet.  
 

“Ja jag gillar rymden och luften och jag gillar också den där backen på andra 
sidan, för när det blir kväll och det mörknar så tänds det ju lampor i skogen och 
i husen och då blir det en helt annan utsikt när solen har gått ner. Den utsikten 
tycker jag också är jättefin, det blir som en vägg med lampor.” 
- Sara och Anders 

 
Anders säger också att kontorshuset på andra sidan är en del av deras utsikt, men att de inte 
störs av någon direkt insyn. Familjen har monterat persienner i dotterns rum som har 
fönstret mot kontorshuset och det är främst på morgonen när man ska klä på sig som 
persiennerna fälls ned. Sara och Anders tycker det är bättre med ett kontorshus som granne 
än ett bostadshus “... för de är ju bara där under kontorstid och då är ju inte vi hemma, så på 
kvällar och helger gör det ju inget” säger Anders.  
 
Paret är eniga om att de inte har några stora problem med insyn. “Det är väl mest den där 
skylten som de precis bytt ut, Ahlsells-skylten, det är belysning i den och den lyser rakt in i 
sovrummet. Men det känns lite förmätet att klaga på en neonskylt” säger Sara.   
 
Rörelse 
Flödesmässigt är lägenheten väldigt smidig och det är mycket tack vare passagen mellan 
sovrum-tvätt-badrum säger både Sara och Anders. “Sen att badrummen inte ligger så nära 
varandra heller, barnen behöver inte gå till vår avdelning för att gå till toaletten och vi 
behöver heller inte gå till deras avdelning för att använda toaletten.” De behöver inte gå i 
vägen för varandra är vad paret menar.  
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Generalitet och flexibilitet 
De mindre sovrummen som deras söner har kunde varit lite bredare säger Sara “Vi har fått 
räkna rätt ordentligt för att få plats med en säng, ett skrivbord, garderob och bokhylla i deras 
rum. Det har vi verkligen fått pussla ihop”. För att få större sovrum hade man behövt ta 
utrymme från någon annan plats i lägenheten, men vi hade inte velat ha ett mindre kök till 
exempel tycker Anders. “... samtidigt så kostar ju kvadratmetrarna här i Stockholm.” säger 
Sara.  
 
Familjen har precis börjat möblera hallen med en bokhylla, detta leder till att mer utrymme i 
vardagsrummet frigörs. I övrigt har de fått till möbleringen som de önskat, “... den är precis 
optimal för oss.” menar Sara. Nackdelen är dock att de inte kunnat hänga upp sina tavlor i 
brist på väggutrymme, men “… jag har hellre stora fina fönster än massa tavlor.” säger 
Anders.  
 
Serveringsgången är en uppskattad inredning som familjen har stor användning för. 
Rymligheten gör att de kan få undan saker de annars inte visste var de skulle göra av och 
emellanåt fungerar den som en avlastning- och uppläggningsyta “... den är toppen!” tycker 
Sara. 
 
Ljus 
Lägenheten upplevs som tillräckligt ljus men i vissa delar exempelvis i hallen behövs alltid en 
lampa tändas berättar Sara och Anders. De två minsta sovrummen är också lite mörka, men 
deras söner som bor där tycker inte att det är ett problem, Sara säger att “... de tycker ju om 
det eftersom de sitter och spelar spel.” 
 
Rumsorganisation 
Angående den öppna och tillgängliga innergården har Sara och Anders lite delade meningar. 
Sara upplever tillgängligheten som något positivt, där man inte behöver passera grindar för 
att ta sig in eller ut, eller gå till caféet. Anders känner att “samtidigt så ser inte jag något 
problem med att det finns en privat innergård som är tydligt privat, så att det är en tydlig 
åtskillnad mellan det offentliga och det privata rummet.”  
 
I dagsläget finns endast en grind till kvarteret och familjen är inte helt säker på att problem 
med inbrott och obehöriga kommer att försvinna om kvarteret får fler grindar. De hänvisar 
istället till att orsaken kan vara portdörrar som stängs långsamt och även dörrar till 
gemensamma utrymmen som är lite svåra att stänga igen då man behöver trycka till dem.  
De har än så länge inte varit störda av oljud eller “konstiga typer” och de säger även att 
säsongen för poolen inte kommit igång än och då kanske uppfattningen ändras.  
 
Sara säger även att “Vi flyttade ju hit för att det skulle vara ett mer stadsmässigt boende och 
då ingår det ju att det rör sig mer folk omkring där man bor, vi ville ju det.”  
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4.4.4 Patrik 5 rok 

Patrik 40-49 år bor med sin sambo och ett barn på 145,5 m2 i en etagelägenhet om 5 rok. Han 
har flyttat från en villa i Södertälje för att komma närmare centrala Stockholm. Lägenheten 
är belägen i den norra volymen av komplexet med fönster i nordvästläge. Etagelägenheten 
har även en tillhörande uteplats. Patrik berättar att han var sen in i processen med 
försäljningen av lägenheter i Rosteriet och att den här lägenheten var bland de få som fanns 
kvar. Skillnaden från att bo i villa “[...] är ju flera saker men storlek och trädgård är de stora 
skillnaderna.” berättar Patrik.  
 
På vilken plats i ditt hem trivs du allra bäst och varför? 
Patrik och sambo - “Det är ju här vi är mest, i det här rummet [vardagsrum/kök].” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 28. Möblerad plan SIS 

 

Figur 27. Möblerad plan Patrik 
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4.4.4.1 Trygghet  

Patrik känner sig hemma när han kliver in på gården, han tror att det har att göra med att 
han måste låsa upp grinden, att det blir ett tydligt steg av att “nu öppnar jag dörren” hem till 
mig. Känslan tror han har följt med sedan tiden då han bodde i hus för då har han känt sig 
hemma redan när han klivit ur bilen på gården. I boende-enkäten har Patrik svarat två 
femmor, vilket är ett relativt neutralt svar, på hur trygg han känner sig i kvarteret under dag- 
och kvällstid. 

4.4.4.2 Gemenskap  

Patrik upplever hela kvarteret är hans grannar och det inte är någon större skillnad på 
granngemenskapen från hans förra boende. Blandning av boende i huset är inget han 
reflekterat över “jag vet inte om det skulle vara mer blandat än någonting annat.” säger han. 
Han säger även att han hälsar på alla i trapphuset och att han känner upp till fem grannar vid 
namn. Patrik är även en frekvent användare av appen Your Block som han även tycker bidrar 
till granngemenskapen. 
 

“Vi var ju sist in, eller väldigt sena, så det är väl egentligen nu man har börjat prata 
med grannar lite mer och sen har jag varit med på det här uppstartsmötet med 
styrelsen och då har man ju träffat några stycken, men det verkar bra, det är ju en 
stor förening så man lär ju aldrig lära känna alla, men några stycken och de som bor 
aldrig närmast pratar man ju med.” 
- Patrik 

4.4.4.3 Gemensamma utrymmen 

“[…] för att vara långa korridorer känns de ändå ombonade, det känns varmt och 
det är mycket belysning i dem och så. Tittar man då på övervåningarna när man går 
ut så är det jättefint med fönstret ut mot parken och poolen och sådär, det är sån 
detalj som gör att korridoren känns trevligare än om det bara hade varit betong.” 
- Patrik 

 
Så förklarar Patrik sin syn på korridorerna och har även besvarat i boende-enkäten att han 
tycker de är sociala. Ytterligare ett gemensamt område är poolen som Patrik och hans 
sambo hoppas kunna använda när den väl öppnar.  

4.4.4.4 I lägenheten 

En köksö till det raka köket var något Patrik eventuellt tänkte lägga till efter att de flyttat in, 
men det är inget som är tillagt i nuläget. Däremot har de ändrat en av garderoberna i köket 
till ett skafferi, då det upplever att förvaringen inte räcker till när alla saker ska in i skåpen. 
Arbetsytan fungerar bra till vardags men är det särskilda tillfällen och högtider har familjen 
ställt in ett extra bord som kompletterar arbetsytan. 

4.4.4.5 Ola Nylanders åtta egenskapsfält  

Material och detaljer  
Etagelägenheten har ljusa ytskikt på båda våningarna med ljus träparkett, vita väggar och 
socklar. Kökets överskåp har vitmålade luckor och till underskåpen består luckorna av mörkt 
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trä. Kaklet är vitt och rektangulärt och bänkskivan består av en mörkgrå sten. Trappstegen i 
trappen har liknande trä-sort som övriga golv och ledstängerna är runda vitmålade i trä.  
 

“Det jag blev imponerad av var kvalitéten på allting, alltså finishen när vi 
flyttade in. Jag har varit med om nyproduktion på hus tidigare och då var det 
väldigt många saker som behövdes göras om, men här kände man redan första 
gången på besiktningen att det var väldigt hög kvalitet redan från början på 
finish och allt sånt och då små sakerna som var, var ju ingenting och det var ju 
färdigt allting när vi flyttade in så det var väldigt positivt.” 
- Patrik 

 
Materialen i köket har Patrik och hans sambo valt själva och de säger att de är oerhört nöjda 
över resultatet och samtliga val. Ytterligare har de ändrat på spis, mikrovågsugn och fläkt. I 
badrummet har de istället valt en takdusch och lagt till en handdukstork. Den enda 
planmässiga ändringen var en uppdelning av klädkammaren på övervåningen.  
 
Axialitet  
Patrik om axialitet “[...] om det är genomsiktlighet så kan man väl tänka när man kommer in 
att man faktiskt inte har det, den är ju väldigt stängd när man kommer in. Vanligtvis så 
kanske man ser in i ett vardagsrum eller kök eller någonting, men här ser man ju bara rakt in 
i en vägg.” Detta är något de funderat mycket kring och är anledningen till att hatthyllan som 
fanns från början har ersatts av ett avlastningsbord med tavlor ovanför. De ville inte mötas 
av kläder och skor varje dag när de kom innanför dörren.  
 
Omslutenhet 
Tidigare var utsikt en viktig parameter för Patrik och han säger att han saknar att ha 
sjöutsikt. “[...] när man hade sjöutsikt så kanske man glömde bort hur mycket man tyckte om 
det och nu när man inte har det så kanske man saknar det lite, så då får vi gå ut på 
balkongen och titta.” Från uteplatsen syns trekanten väster om lägenheten och rakt fram 
finns Ahlsells kontorshus. Insynen från kontorshuset är inget Patrik och hans sambo lider av, 
de märker endast av det när de drar upp persiennerna på morgonen samtidigt som de börjar 
jobba på andra sidan i huset.  
 
Rörelse 
Att röra sig runt i lägenheten fungerar bra tycker paret, de har inte känt av några störande 
hinder eller liknande som gör flödet sämre. 
 
Generalitet och flexibilitet 
Om de hade fått önska skulle den nedre vardagsrums-delen vara lite större men annars 
upplevs de andra rummen bra storleksmässigt. Möbleringen har gått att lösa bra, dock är 
inte alla rum färdigmöblerade ännu. Om lägenheten är yteffektiv har Patrik inte reflekterat 
över “Varken eller tror jag, vet inte om man får ut mer av en kvadratmeter här än vad man 
brukar få, det har jag inte tänkt på.” 
 
Ljus 
Familjen upplever att etagelägenheten till största del är tillräckligt ljus, de får in mycket 
dagsljus tack vare stora fönster. Patrik tycker att ljuset gärna hade fått komma från fler håll, 
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lägenheten har ju endast fönster i norrläge. Hallen hade gärna fått varit lite ljusare, i 
dagsläget känns den mörk tycker både Patrik och hans sambo.  
 
Rumsorganisation 
Patrik och hans sambo har haft inbrott i förrådet och de ställer sig frågande till idén att 
kvarteret skulle vara öppet för alla att gå igenom. De vet inte om det är på grund av den 
anledningen som obehöriga har tagit sig in i huset, men att det kanske avskärmar till viss till 
från oönskat besök om det hade funnits grindar. De hänvisar också till andra hus 
runtomkring som är inhägnade och antyder att de kanske är det av en anledning.  
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

Genom att analysera resultaten från fallstudien har dessa kvaliteter; trygghet, gemenskap, 
gemensamma utrymmen samt kvaliteter i lägenheten tillsammans med Nylanders åtta 
egenskapsfält gett en analysmall för boendekvaliteten i Kv. Rosteriet 7. Kommentarer från 
förbipasserande medverkar i det åttonde och sista egenskapsfältet samt stödjer frågor från 
boende-enkäten.  

5.1 Trygghet  

Arkitektonisk utformning och trygghet ett samband och är en viktig faktor för om de boende 
trivs i sitt hem (Johansson, 2005). Detta samband går att tyda genom våra intervjupersoner 
som trivs allra bäst också känner sig väldigt trygga och tvärtom. Utifrån enkäten och 
intervjuerna har det framkommit att majoriteten är trygga i och runtomkring Kv. Rosteriet 7. 
Personerna har alla en koppling till kvarteret, de förbipasserande (90 %) genom att passera 
där dagligen och resultatet kan i sin tur sammankopplas med att en tillhörighet med platsen 
skapar trygghet.  
 
Från de förbipasserande och djup-intervjuerna framkommer kollektivtrafik och mycket folk i 
rörelse i området som faktorer till en ökad trygghet. Respondenter har även nämnt att 
antalet grannar som tillkommer i ett bostadskomplex frambringar säkerhet. Utifrån dessa 
resultat kan antagandet om att många lägenheter och boende i ett bostadskomplex ökar 
den upplevda tryggheten men skapar också en ovisshet kring vem man har som granne.  
 
Resultatet påvisar att respondenterna är rädda för att utomstående personer vistas inom 
kvarterets gränser och anonymiteten i komplexet gör det svårt att skilja grannar från 
obehöriga. Poolen är för många en fördel och en positiv tillgång till huset men också ett 
orosmoment då många tror att den lockar till sig personer som inte bor i huset. Gemensamt 
för urvalet i denna studie är att inbrott och stölder är otrygga egenskaper, kanske för att det 
redan skett inbrott i kvarteret.  

5.2 Gemenskap  

Att bo i ett bostadskomplex innebär att det tillkommer många grannar. De boende i 
kvarteret uppger att granngemenskapen antingen blivit oförändrad eller sämre jämfört med 
deras tidigare boende. Detta tror vi dels kan bero på att kvarteret är nybyggt och att de 
boende inte hunnit etablera sig ännu.  
 
Vi tror även att konceptet bostadskomplex har en inverkan på gemenskapen då kvarteret är 
stort och innehåller många lägenheter vilket gör att det är svårt att få en överblick av sina 
grannar. Enligt resultatet från enkäten känner de boende antingen 1-5 grannar vid namn  
(66 %) eller inga grannar alls (32 %). 1-5 personer är förhållandevis lite då 30 % av 
respondenterna upplever att hela kvarteret, 386 (Your Block, 2017) personer, är ens 
grannar.  
 
Detta kan tolkas som att bostadskomplex är anonymt. Dock behöver anonymitet 
nödvändigtvis inte vara negativt, det bör beaktas att alla personer i studien kanske inte 
ämnar att känna fler grannar då man trivs med en anspråkslös identitet. Från intervjuer 
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framkommer även att de boende har relativt låga krav på gemenskapen i ett komplex av 
denna storlek, vilket kan ligga till grund för en bristfällig gemenskap då det inte är något som 
förväntas. Appen Your Block används i Rosteriet för att underlätta kontakten mellan de 
boende och föreningen. Kvarterets invånare (82 %) tycker appen bidrar till gemenskapen 
men blir också lätt ett forum för klagomål.  
 
Enligt förbipasserande (40 %) har verksamheterna gett en social effekt däremot har det ej 
framkommit i studien hur de boende upplever det. Vi tror att verksamheterna påverkar 
gemenskapen genom att skapa nya mötesplatser där dels de boende stöter på sina grannar 
och förbipasserande. Då verksamheterna precis som resten av komplexet är nytt tror vi att 
den sociala effekten ännu inte är mätbar dock är den upplevd och därmed av betydelse.  

5.3 Gemensamma utrymmen 

I bostadskomplex är det viktigt att gemensamma utrymmen fungerar genom drift och 
underhåll då de används av många personer. Dåligt fungerande gemensamma utrymmen 
skapar osämja och irritation mellan grannar, vilket påverkar gemenskapen i huset. I denna 
fallstudie framkom brister i cykelrum, gården, grovsoprummet och korridorerna. 
 
En övervägande del av de boende har konstaterat ett missnöje gällande cykelrummen i 
kvarteret. Anledningen till detta är rummens bristande kapacitet vilket leder till att rummen 
blir överbelamrade och svårframkomliga. I nuläget finns tre cykelrum och trots att 
majoriteten av de boende använder kollektiva färdmedel så är rummen överfulla. För den 
som använder sin cykel dagligen är detta ett störande moment och det kan resultera i att 
man parkerar cykeln på andra ställen. Under intervjuerna har det även framkommit att de 
boende inte vet hur många cykelrum kvarteret har. Detta tror vi kan bero på att komplexet 
är stort och svårt att överskåda vilket i sin tur leder till att de boende inte hunnit kartlägga 
alla husets delar. För att förbättra orienterbarheten tror vi att det skulle underlätta med en 
plan över husets gemensamma utrymmen i alla entréer och samtidigt förtydliga kvarterets 
rörelseförmåga. 
 
Korridorerna upplevs som lätta att orientera sig i, dock inte särskilt sociala vilket framkom av 
boende-enkäten. Av respondenterna är det 23 % som inte vet om korridorerna är sociala 
vilket kan tolkas som okunskap då sociala korridorer är ett oklart begrepp. I denna studie 
syftar den sociala korridoren till en plats som främjar möten mellan grannar. Studien visar 
att 80 % av de boende inte upplever korridorerna som långa och mörka. Detta kan bero på 
att några korridorer har försetts med gavelfönster som släpper in ljus och bidrar till bättre 
genomsiktlighet.  
 
Från enkäten framkom att gården inte används särskilt ofta och många upplever att de är 
uttittade om de vistas på gården. Gården är förhållandevis liten jämfört med komplexet och 
enligt Kod Arkitekter gjordes det valet för att istället skapa mer bebyggd yta. Då kvarteret är 
beläget intill Trekantsparken finns ett antagande av att de boende hellre förflyttar sitt 
sällskap dit. Med anledning av kvarterets läge är inte gården en avgörande faktor, dock tror 
vi att i andra liknande bostadskomplex i mindre berikande miljöer behöver fokusera på 
utformningen av gården.  
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Boende-enkäten påvisade även brister med grovsoprummet då ett flertal av de boende 
konstaterat att rummets kapacitet inte överensstämmer med antal användare. Rummets 
underdimensionering har lett till brist på omsorg och oordning, vilket gör att boende- 
kvaliteten försämras. Enligt Åsa Kallstenius (2017) beror den låga kapaciteten på ett fel i 
produktionen.  

5.4 I lägenheten 

Teknisk utrustning 
Resultatet av studien visar att tekniska detaljer som är dåligt utförda eller inte fyller sin 
funktion ofta stjäl uppmärksamhet från arkitektoniska kvaliteter.  
 
Lyhördhet mellan lägenheterna skiljer sig tydligt åt varvid två personer från djupintervjuerna 
upplever att det är märkbart lyhört jämfört med de andra två som tycker att ljudisoleringen 
är fullt tillräcklig. Ytterligare finns anmärkningar om lyhördhet från övriga boende som 
påpekat detta i enkäten. De boende har lokaliserat lyhördheten till främst frånluftsdonen i 
kök och badrum. Anledning till lyhördhet via ventilationskanalerna förmodar vi beror på fel 
typ av utrustning eller fel vid montering, oavsett anser vi att det är ett förlegat problem som 
inte bör uppstå i hus som produceras år 2016. Vi tror att detta har en negativ inverkan på 
boendekvaliteten då luftljud från angränsande lägenheter inkräktar på det privata rummet.  
 
Det framkom även i studien att de boende haft 
problem med värmesystemet, det tycks vara antingen 
för kallt eller för varmt och det finns i dagsläget ingen 
möjlighet att ändra temperaturen. Uppvärmningen 
sker med hjälp av uppvärmd tilluft via ett FTX-system. 
Ytterligare nackdelar av teknisk utrustning är placering 
av eluttag och nätverksuttag, vilket leder till att 
möblerbarheten försämras i lägenheterna.  
 
Väl utförd och genomtänkt teknisk utrustning är 
annars inget som läggs märke till och i fallstudien 
påvisas att de boende ägnar mycket tid till att fundera 
på de tekniska lösningar som inte är optimala. Vi tror 
att detta kan bero på bristfällig samordning under 
projektets gång. 
 
 
Fast inredning 
Invånarna i kvarteret (60 %) är missnöjda med sin förvaring, framförallt garderober men 
även skafferier. Ett flertal personer i enkäten har kommenterat att de gjort om en av 
garderoberna i köket till skafferi. Kod Arkitekter har projekterat kvarteret enligt Svensk 
Standard, vilket innebär att lägenheterna förses med förvaring efter lägenhetens boarea och 
antal boende, trots det finns en möjlighet att arkitekterna ritat planlösningarna ineffektivt. I 
fall lägenheterna hade utrustats med mer förvaring hade den fria ytan minskat, men inte 
boarea, alltså skulle priset på lägenheten förbli oförändrat. Denna studie utreder inte om de 
boende hade varit villiga att betala för mer förvaring dock är det en intressant aspekt vad 
det är som prioriteras, yta eller förvaring?  

Figur 29. Felplacerade tilluftsdon i Annelies 
lägenhet 
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Under studien har det gång på gång påträffats kritik mot förvaring och detta har gjort att vi 
ställt oss frågan om den svenska standarden verkligen stämmer överens med hur vi lever 
idag? Är förvarings-bristen en följd av konsumtionssamhället? 
 
I intervjuer framkom även att arbetsytan i köket är otillräcklig, framförallt till högtider men 
också till vardagsrutinerna. Den minskade arbetsytan är dock inget som påverkar individens 
helhetsintryck av bostaden. En utav personerna från djupintervjuerna berättar att familjen 
tidigare hade avsevärt mer arbetsyta i det tidigare boendet, men att de har anpassat sig till 
det nya köket och får det att fungera. Spekulationer har gjorts om huruvida det är 
nödvändigt för de boende med en ökad arbetsyta, eftersom att det inte är en avgörande 
faktor. Vi tror att detta har ett samband med kvarterets närhet till restauranger vilket 
förkortar matlagningstiden i köket.  

5.5 Ola Nylanders åtta egenskapsfält 

Detta avsnitt fokuserar på djupintervjuer med stöd av boende-enkäten och intervjuer med 
förbipasserande.  
 
Material och detaljer  
I djupintervjuerna framkom det delade åsikter om finishen i lägenheten, framförallt i köket. 
Gunnar uttrycker att han är missnöjd med finishen i köket då man exempelvis monterat 
eluttag i plast över marmor-stänkskyddet, vilket han upplever som oestetiskt och något som 
drar ned finishen. Patrik däremot är väldigt nöjd med materialen och finishen i sitt kök. Det 
som skiljer dem åt är att Gunnar är andrahandsköpare och har inte valt materialen själv 
medan Patrik har varit med i processen från start och påverkat kökets materialval.  
 
Det som vi uppmärksammade mellan dessa boende är att Gunnar som är andrahandsköpare 
varken är nöjd eller missnöjd med sitt köp och Patrik som är förstagångsköpare är så nöjd 
han kan bli. Detta kan tolkas som en del av de boendes tillägnelseprocess och genom att 
välja tillval, i bland annat materialväg, gör de boende sin bostad till sin egen. Detta stärks av 
de övriga boende då resultaten från enkäten visade att 33,3 % är andrahandsköpare och har 
därmed inte gjort några tillval. Av denna grupp är det 70 % som inte är hundra procent nöjda 
med sitt lägenhetsköp. Vi tror att missnöjet kan grunda sig i de boendes avsaknad av 
tillägnelseprocessen. 
 
Autentiska material påverkar de boendes upplevelse av bostaden. Processen och 
bearbetningen bakom ett autentiskt material ger en känsla av äkthet och därmed omsorg till 
bostaden. Lägenheterna i kvarteret har försetts med material som ekparkett, fönsterbänk av 
kalksten och socklar av trä. Samtliga personer som medverkat i djupintervjuerna har 
autentiska material som stänkskydd i köket exempelvis kakel och marmor. Detta stärks då de 
boende har kommenterat i enkäten att lägenheternas material är en fördelaktig kvalitet.  
 
Värt att notera är att ytskikten i korridoren varierar beroende på vart man befinner sig i 
huset. På entreplan har golvet försetts med klinkers medan resterande våningar är utförda 
med plastmatta. Nylanders egenskapsfält avgränsas inom lägenheten men vi anser att detta 
är av värde även i gemensamma utrymmen som korridorer. Kallstenius (2017) säger att 
korridorerna och trapphusen var tänkta att symbolisera kvarterets inre rikedom med 
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färgstarka kulörer, detta var dock inget som SSM valde att gå vidare med i produktionen, 
vilket kan vara orsaken till korridorernas osammanhängande utförande.  
 
Axialitet  
Enligt Nylander (2011) skapas en upplevelserik bostad genom axlar som sträcker sig genom 
två eller flera rum. En axel kan också åstadkomma genomblick genom bostaden. Vi har 
granskat samtliga planer från de boende som medverkat i djupintervjuerna.  

 
Genomsiktlighet är något Gunnar funderat mycket över och som 
syns i figur 32, har hans lägenhet ingen axialitet i nuläget. Gunnar 
vill så småningom ersätta den väggen som är markerad med ett X i 
figur 32 med en glasvägg för att kunna få en bättre genomblick. 
Han vill även sätta in en dörr på den andra kortsidan i badrummet 
för att få sikt från entrén ut genom fönstret i sovrummet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sara och Anders har uppmärksammat genomsikten från entrén (figur 33), där man ser 
genom sovrummet rakt fram och även genom vardagsrummets fönster till vänster. Även 
genomblick genom badrummet - tvättstuga - klädkammare - sovrum är något familjen 
noterat och uppskattar mycket. Från det stora sovrummet finns också en axel som tar fäste 
på vardagsrumsfönstret. Vi har även lokaliserat en horisontell axel mellan de små 
sovrummen. 

Annelies hörnlägenhet (figur 34) har en 
tydlig axel som sträcker sig från entrén 
och till balkongdörren rakt fram. Det 
var en utav de första sakerna hon lade 
märke till på visningen av lägenheten. 
Från entrén finns även genomsikt till 
vardagsrumsfönstret. Ytterligare finns 
en diagonal axel som går från det 
mindre sovrummet och ut genom kök 
och vardagsrum.  

Figur 32.  Avsaknad av rundgång 
och axialitet i Gunnars lägenhet 

Figur 33. God axialitet i Sara och Anders lägenhet 

Figur 34. Lokaliserade axlar i Annelies lägenhet 
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I Patriks lägenhet har vi funnit två axlar på bottenvåningen som korsas i köket (figur 35). 
Under intervjun uttrycker Patrik ett stort missnöje över att inte ha någon genomsikt från 
entrén, utan istället mötas av en vägg, se figur 36. På plan 2 finns en horisontell axel genom 
sovrummen och vardagsrummet. Ytterligare en axel från den andra entrén och genom hallen 
och vardagsrummet hittades.  
 
Av djupintervjuerna framgår det tydligt att axialitet är en viktig kvalitet för trivsel i bostaden. 
Saknas genomsiktsmöjligheter har personerna uppmärksammat detta och till följd av det har 
vi kunnat konstatera att möjlighet till genomblick i entrén är en boendekvalitet. Gunnar som 
har planer på att byta ut sovrumsväggen för att få genomblick och mer dagsljus, styrks även 
av Nylander (1999) som säger att “upplevelsen av axialitet är sammanbunden med rörelse, 
ljus och bostadens rumsorganisation.”  
 
Omslutenhet 
Enligt Nylander (2011) är det en kvalitet om bostaden försetts med både öppna och slutna 
rum. Hur ett rum uppfattas som slutet respektive öppet beror bland annat på öppningars 
utformning, antal, storlek men även trösklar, hörn och hela väggfält. I lägenheterna finns 
tecken på dessa faktorer då sovrummets öppningar både har överparti och trösklar, vilket 
ramar in och förstärker rummets omslutenhet. I lägenheten finns även tydliga hörn och en 
del hela väggfält, vilket är faktorer som Nylander(2011) menar påverkar omslutenheten och 
främjar möblerbarheten. Detta stärks i intervjuerna då Gunnar, Annelie och Patrik berättar 
att lägenheterna har god möblerbarhet, då de kunnat möblera som de tänkt.   
 

Figur 35. Axialitet i Patriks lägenhet Figur 36. Vy från entré i Patriks lägenhet 
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Alla personer som intervjuats upplever att det är öppet i vardagsrum och kök. Detta tror vi 
beror på stora fönster med låg bröstningshöjd, som majoriteten av lägenheterna har. Genom 
att ha stora öppningar i det yttre skalet blir gränsen mellan ute och inne mindre märkbar och 
rummen upplevs rymligare. Trots att köken och vardagsrummen är öppna finns inget 
problem med insyn, vilket enligt Nylander (2011) är en viktig kvalitet. Intervjupersonerna 
upplever även att lägenhetens utsikt är viktig. Detta tror vi inte enbart beror på att det är en 
vacker utsikt utan även för att de boende kan blicka ut från hemmet och får en känsla av 
trygghet och integritet.  
 
Rörelse 
 

 
                           

 

 

 

 

 

 
                          Figur 37. Rundgång i Sara och Anders lägenhet 

 
 
Sara och Anders lägenhet har en rundgång mellan sovrum-klädkammare-tvätt-badrum, 
vilket de är väldigt nöjda med (figur 37). Detta stämmer bra med Nylanders hävdande om att 
upplevelsen i bostaden höjs med möjligheten att kunna röra sig mellan rummen i bostaden. 
De uppskattar även zoneringen av sovrummen till barnen i det östra hörnet av lägenheten, 
de kallar den för “barnens avdelning” eftersom de även får ett eget badrum. Vi tyder planen 
som en zonerad plan, se 3.1 Nylanders åtta egenskapsfält, Rumsorganisation.  
 

Lägenheten som Annelie bor i har en 
rundgång runt en kärna inne-hållande 
kök, garderob och en serveringsgång 
(figur 38). Annelie tycker att flödet i 
lägenheten känns bra och hon har 
inte reflekterat så mycket över om det 
skulle kunna ändras eller förbättras. 
Att Annelie inte uppmärksammat 
flödet, tolkar vi som ett bra tecken 
eftersom flödet bör vara en naturlig 
rörelse. Planen tolkar vi som en 
centralrumsplan, se 3.1 Nylanders 
åtta egenskapsfält, Rumsorganisation. 

Figur 38. Rundgång i Annelies lägenhet 
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I Patriks etagelägenhet (figur 39) har vi endast kunnat hitta en rundgång runt trappen på 
bottenvåningen. Vi tyder Patriks planlösning som en centralrumsplan. Loftgångs-lägenheten 
(figur 40) som Gunnar bor i har ingen rundgångsrörelse men han upplever att flödet är 
väldigt bra ändå. Han vill dock själv skapa en rundgång genom att sätta in en dörr i 
badrummet som angränsar till sovrummet. Vi utgår även ifrån att planen är en 
centralrumsplan. Sammanfattningsvis tolkar vi detta som att rundgångsrörelse är något att 
sträva efter.  
 
De boende säger sig inte ha några problem med möblering, samtliga har kunnat använda 
möbler sedan innan. Rundgången i lägenheten har alltså inte minskat möblerbarheten. 
Genom att ha analyserat planerna syns ett samband mellan rörelse och axialitet. 
Rundgångsrörelsen sker i axlarnas riktning vilket också Nylander (2011) påvisar.  
 
Generalitet och flexibilitet 
Enligt Nylander (2011) är rummets proportion och storlek viktig för bostadens generalitet 
och flexibilitet. I djupintervjuer har det framkommit att alla är generellt nöjda med 
proportionerna på rummen i lägenheten, då de anses vara yteffektiva. Resultatet från 
boende-enkäten stärker detta då majoriteten har svarat att badrum (93 %), kök (87 %), 
vardagsrum (78 %) och sovrum (73 %) är av lagom storlek. Att beakta är att en fjärdedel av 
respondenterna har angett att sovrummen är för små. Detta bekräftas även i intervjuerna, 
då Annelies gästrum precis som Sara och Anders barns sovrum är svår möblerat på grund av 
sin storlek.  
 

Figur 40. Gunnars lägenhet där ingen 
rörelse är lokaliserad  

Figur 39. Rundgång i Patriks lägenhet 
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I Lägenheterna är de sociala rummen, kök och vardagsrum, de ytor som är störst medan ytan 
i sovrummen är betydligt mindre. Enligt Nylander (2011) är det en kvalitetet om alla rum i 
bostaden har en längd och bredd från 3,6 meter och större, eftersom detta gör att de 
boende själv kan bestämma rummets funktion. Genom att granska planlösningarna har vi 
sett att detta inte uppfylls hos intervjupersonerna. Idag bygger man inte på detta sätt på 
grund av ekonomiska skäl. Rummen behöver inte vara lika stora eftersom de fyller sin 
uttänkta funktion ändå.  
 
Tidigare forskning (Nylander, Forshed, 2011) påvisar att bostadens likhet i material och 
detaljer gynnar generaliteten. Materialvalen i intervjupersonernas lägenheter visar på detta, 
eftersom till exempel golv, fönsterbänkar och socklar är likvärdiga i hela lägenheten. 
Nylander och Forshed (2011) beskriver även att rum med många öppningar som kan nås från 
flera håll är ett villkor för flexibiliteten i bostaden, detta finns endast i Sara och Anders 
lägenhet se 5.5 Nylanders åtta egenskapsfält, Rörelser.  
 
Dagsljus 
Ljuset i våra bostäder har en betydande roll då vi i Sverige lever med långa och mörka vintrar 
(Nylander, Forshed, 2011). Majoriteten av personerna som medverkat i djupintervjuerna 
känner att lägenheten får tillräckligt med dagsljus. Gemensamt är att hallen i Patriks, Sara 
och Anders och Gunnars lägenhet upplevs mörk. Även de mindre sovrummen i Sara och 
Anders är relativt mörka, dock säger de att deras söner inte besväras av detta då det är 
fördelaktigt när de spelar datorspel. 
 
Många har sina fönster i nordvästläge vilket betyder att det direkta solljuset främst består av 
kvällssol. Gemensamt för alla lägenheter är den låga bröstningshöjden och tillsammans med 
ett högt fönster, se figur 41. Nylander menar att ljusets karaktär bestäms av fönstrets form 
och dess detaljer. Fönsternischen i samtliga lägenheter är av samma utförande som väggen, 
det vill säga matt med en rak kant. Nylander (1999) menar att för ljusets spridning är det 
fördelaktigt med en fönsternisch som är åt det blankare hållet. I detta fall (figur 41) är det 
osannolikt om mer ljus behövs, så fönsternischen är inte av betydande roll. 
 

Lägenheterna vi har analyserat har alla ljusa väggar och 
golv, vilket hjälper till att reflektera ljuset. I framförallt 
Annelies och Sara och Anders (figur 41) bostäder som 
har sjöutsikt, fås även ljus från vattenreflektionerna. 
Sara och Anders upplever till viss del en bländning i 
vardagsrummet, vilket också har lett till att de beställt 
persienner. Enligt Nylander är bländning en svårmätt 
egenskap som brukar graderas antingen behaglig eller 
obehaglig. Avslutningsvis har samtliga personer vi 
intervjuat lämnat intrycket av att dagsljus i bostaden är 
betydelsefullt och detta summeras av Nylanders och 
Forsheds citat (2011) “Dagsljuset i bostaden har 
fundamental betydelse för arkitekturupplevelsen.” 
 

 
 

Figur 41. Kvällssol i Sara och Anders 
lägenhet 
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Rumsorganisation 
Resultatet från boende-enkäten visade att bristen på grindar runt hela kvarteret var en 
nackdel. Enligt Nylander och Forshed (2011) är det viktigt att gränser mellan de privata och 
offentliga rummen är tydliga. I intervjuerna nämner majoriteten av de boende att de önskar 
grindar runt hela kvarteret. I nuläget bara finns en grind mot Liljeholmsgränd men detta 
kommer snart ändras, då nya grindar är i bygglovsprocess. Vi tror att de boende önskar 
grindar för att gränsen mellan kvarteret och allmänheten är otydlig. Genom att placera 
grindar runt hela kvarteret markerar man sitt revir.  
 
Enligt intervjupersonerna är det tydligt vad som är privat och vad som är gemensamt inom 
kvarteret. I Gunnars intervju framkom det dock att han tycker disponeringen av loftgången 
är otydlig. Vi tror att detta beror på att gränsen mellan loftgången och loftgångsterrasserna 
är oklar, vilket gör att de boende nyttjar hela loftgången som sin terrass.  
 
Lägenheterna i kvarteret är försedda med gränsrum som balkonger och uteplatser. 
Uteplatserna som ligger i bottenplan av kvarteret har avgränsade mot gården skapar 
kännedom om gränsen mellan det privata reviret och den offentliga gården. Nylander och 
Forshed (2011) påvisar att detta är en viktig kvalitet då gränsrum skapar en kontakt mellan 
det yttre och inre rummet. Från gränsrummet kan gränser identifieras, vilket är av värde för 
den boende. 
 
Nylander och Forshed (2011) påpekar att platsens historia är viktig för att stärka hemkänslan 
och tillägnelseprocessen. Eftersom Kv. Rosteriet är döpt efter kafferosteriet som stod på 
platsen innan bidrar det till en historisk koppling. De boende kan därför identifiera sig lättare 
med platsen vilket ger hemkänsla.  
 
Hus och stadsrum 
Enligt Nylander och Forshed (2011) är det viktigt för ett stadsrum och dess förhållande till 
platsens kvaliteter. Förbipasserande som bor i området känner till största del att huset har 
acklimatiserat sig väl och majoriteten av de vi intervjuat upplever kvarteret som vackert. På 
en skala från 1 till 7 har majoriteten svarat 5 och de boende i komplexet 6. Alltså tycker de 
som bor i huset att det är vackrare jämfört med de som passerar. Bostadens omätbara 
värden (2011) anser att vackra detaljer och utformningar bidrar till att de boende känner en 
stolthet över sitt hus. I och med att de boende upplever sitt hus som vackert känner de 
sannolikt en stolthet över att bo där, vilket enligt oss ökar boendekvaliteten. 
 
Fördelarna med huset enligt de förbipasserande är läget, kollektivtrafiken och verksamheter 
i bottenplan som skapar liv och rörelse. Enligt Nylander och Forshed (2011) är dessa faktorer 
viktiga för kvarterets och stadsrummets hållbarhet. Materialval och färg är betydelsefulla för 
interaktionen mellan huset och det offentliga rummet enligt Nylander och Forshed (2011). 
De förbipasserande säger att de gärna hade sett lite mer färg på fasaden och vi tror det kan 
bero på att man är ovan att se betongens struktur som ger ett mer råare intryck. Kvarteret 
upplevs som för högt i förhållande till området vilket dels kan vara individuella åsikter men 
kan också beror på att kontorshuset som stod där innan var lägre och skillnaden ger ett 
betydligt högre intryck. 
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Avslutningsvis tycker de förbipasserande att mycket folk och mötesplatser bidrar till en ökad 
trygghetskänsla. Vi har dragit slutsaten att verksamheterna i kvarteret indirekt skapar en 
trygghet genom att tillgodose mötesplatser och 40 % tycker dessutom att de har gett en 
social effekt. Med sin belysta fasad stärker även komplexet trygghetskänslan. Majoriteten av 
de förbipasserande ställer sig positiva till byggandet bostadskomplex, de tycker att ytan 
utnyttjas bra och det leder till många bostäder. 
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6 SLUTSATS 

I detta arbete har boendekvaliteten i Kv. Rosteriet 7 undersökts. Genom en fallstudie har 
betydelsefulla kvaliteter framställts utifrån hur de boende upplever sitt kvarter. Med stöd 
från Ola Nylanders åtta egenskapsfält för en god boendekvalitet har fyra lägenheter i 
kvarteret analyserats. Åsikter från förbipasserande har även använts för att få en inblick i hur 
kvarteret acklimatiserat sig till området då ”hus och stadsplan hänger alltid ihop” (Nylander, 
Forshed, 2011).  
 
En utav utgångspunkterna för denna studie var att bestämma om Kv. Rosteriet 7 uppfyller 
Ola Nylanders åtta egenskapsfält; material och detaljer, axialitet, omslutenhet, rörelse, 
generalitet och flexibilitet, dagsljus, rumsorganisation samt hus och stadsrum.  
 
Efter analys av lägenheterna har autentiska material påträffats, dock är detaljerna bristfälligt 
utförda vilket leder till att Nylanders egenskapsfält material och detaljer delvis är uppfyllt. 
Denna studie tyder på att generalitet och flexibilitet inte har uppfyllts i lägenheterna då 
rumsstorlekarna inte är likvärdiga samt saknar en minsta längd och bredd om 3,6 meter. Det 
mest uppenbara undersökningsresultatet var att axialitet är en betydelsefull kvalitet för 
upplevelsen av bostaden. Av lägenheterna i fallstudien är det tre av fyra som delvis uppfyller 
Nylanders egenskapsfält för axialitet. Två utav lägenheterna saknar genomblick från entrén 
vilket de boende upplever ett missnöje över.  
 
Ett av de tydligaste resultaten är att det både finns öppna och slutna rum i lägenheterna. Till 
följd av detta uppfyller lägenheterna de faktorer som utgör begreppet omslutenhet. Rörelse 
innefattar kvaliteter som rundgång och flöde, vilket har lokaliserats i tre av fyra lägenheter. 
Gunnars lägenhet saknar rundgång men upplever däremot ett bra flöde, alltså uppfylls 
egenskapsfältet rörelse till viss del. Rikligt med dagsljus är en kvalitet som förekommer i 
samtliga lägenheter och detta av att de försetts med stora fönster och låg bröstningshöjd. 
Då merparten av lägenheterna har sjöutsikt reflekteras ljuset, vilket leder till ytterligare 
ljusinsläpp av annan karaktär.  
 
Kvarteret har en otydlig gräns mot det offentliga rummet vilket bidrar till en bristande 
rumsorganisation, däremot är gränserna märkbara inom kvarteret. Avsaknaden av grindar 
runt kvarteret påverkar de boendes revirskapande. Bostadskomplexet tillsammans med dess 
verksamheter utgör en faktor för stadsrummets hållbarhet. Detta styrks av förbipasserande 
som upplever att kvarteret gynnar områdets sociala inverkan. Ytterligare betydelsefulla 
egenskaper för fältet hus och stadsrum är husets läge och närhet till kollektivtrafiken vilket 
uppfylls. 
 
Utöver Ola Nylanders åtta egenskapsfält, har studien resulterat i fyra kvaliteter som de 
boende upplever viktiga för boendekvaliteten. Dessa är; trygghet, gemenskap, gemensamma 
utrymmen och kvaliteter i lägenheten som teknisk utrustning och fast inredning.   
 
Studien har visat att trygghet har en central roll för trivseln i bostaden. Vid upprepade 
tillfällen har de boende påtalat faktorer som gör dem otrygga i bostadskomplexet, därför är 
det av vikt att ta hänsyn till. Studien visar även att gemenskap är en viktig egenskap för att 
livet i kvarteret ska fungera så bra som möjligt. De boende (386 personer) i kvarteret delar 
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på en förhållandevis liten yta vilket resulterar i att granngemenskapen är en grundläggande 
egenskap. Att beakta är att komplexet är relativt nybyggt. Denna studie ger ytterligare bevis 
vad det gäller gemensamma utrymmen då funktion, underhåll och dess kapacitet har en 
väsentlig roll för boendekvaliteten.  
 
De i studien framkomna resultaten antyder på att kvaliteter i lägenheten så som teknisk 
utrustning och fast inredning är betydelsefulla. Det är ett besvärande moment när teknisk 
utrustning är undermålig eller är felplacerad. Fast inredning är även av stort värde i 
bostaden eftersom det framkommit att förvaringsmöjligheterna är bristande.  
 
Denna studie styrker tidigare forskning inom ämnet, då boendekvaliteten är av betydelse för 
hur individen trivs i sin bostad. Genom att i ett tidigt stadie av projekteringen ha dessa 
kvaliteter i åtanke främjas bostadens beständighet över tiden. Därför bör Nylanders och de 
boendes framtagna kvaliteter beaktas.  
 
 
 

 
      Figur 42. Illustrativ bild över slutsatsen 
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7 REKOMMENDATIONER  

I vidare studier kan man se närmre på hur boendekvalitet kan flyttas upp ett steg till 
projekteringsstadiet. Vad kostar det ekonomiskt och tidsmässigt att hålla engagemanget 
uppe fram tills att den sista detaljen är avgjord? Och går det att på ett effektivt sätt 
samordna detta så att fler aktörer samarbetar mot samma goda boendekvalitet. Det är 
beaktansvärt att fundera över vad detta skulle frambringa för nästa generation.  
 
Det krävs mer arbete för att med säkerhet fastställa om slutsatsen i denna studie gäller 
generellt för bostadskomplex och i denna rapport utreds endast ett bostadskomplex. För 
vidare studier kan det vara av intresse att utreda flera fallstudier med liknande 
bostadskomplex till storlek och utförande. Detta för att se om Ola Nylanders egenskapsfält 
uppfylls enligt Kv. Rosteriet 7 och om de framtagna kvaliteterna stämmer överens med 
boende i andra kvarter. I framtiden rekommenderas därför ytterligare studier i detta ämne. 
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