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Abstract 
In	this	work,	the	execution	of	student	housing	studies	to	find	out	if	it	meets	
the	needs	that	students	have	around	their	accommodation.	The methods 
have been used to gain a broader insight into the target group's living situation 
and to find out how the features look and function, both according to the 
students themselves and through space analyzes. 
 
The study has strived to find out what features are the ultimate student 
accommodation for the user and why. Forms, space experiences and affordance 
are some of the theories used to promote the room's features and adapt the 
student housing to students' lives and needs. 
 
Together with collected theory and empirical evidence, a design proposal has 
been prepared for and together with a client. The design proposal has been 
created in order to communicate what functions a student residence should and 
may contain. Features designed to offer good design by being easily accessible, 
innovative and shaped to meet the audience's many needs.  
 
Keywords: Informationdesign, spatial design, spatial communication, 
multifunctional and flexible living spaces. 

 
Sammanfattning 
I det här arbetet har studentbostäders utformning studerats för att ta reda på om 
den motsvarar de behov som studenterna har kring sitt boende. De metoder som 
används syftar till att få en bredare inblick i målgruppens levnadssituation samt 
för att ta reda på hur funktionerna ser ut och fungerar. Både enligt studenterna 
själva och genom rumsanalyser.  
 
Studien har strävat efter att ta reda på vilka funktioner som utgör det ultimata 
studentboendet för användaren och varför. Former, rumsupplevelser och 
affordance är några av de teorier som används för att kommunicera rummets 
funktioner och användningsområden, anpassat till studenter. 
 
Tillsammans med insamlad teori och empiri har ett designförslag tagits fram i 
uppdrag för och tillsammans med en uppdragsgivare. Designförslaget har 
skapats i syfte att kommunicera vad ett studentboende bör och kan innehålla för 
funktioner. Funktionerna har designats för att erbjuda god design genom att 
vara lättillgängliga, nytänkande och anpassade för att uppfylla målgruppens 
många behov och fånga deras intresse.  
 
Nyckelord: Informationsdesign, rumslig gestaltning, rumslig kommunikation, 
funktionella och flexibla boytor.  
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1 Inledning 
Husmuttern AB tillverkar och säljer fristående enplanshus i form av modulhus. 
Deras koncept går ut på att erbjuda förhållandevis billiga hus som gör det 
möjligt att skapa hus för alla användningsområden och målgrupper. Privata 
boenden eller kommunala lokaler, enplanshusen anpassas och levereras efter 
användares önskemål och behov. (husmuttern.se) 
Husmuttern AB är ett relativt nystartat företag. Därför finns 
utvecklingspotential när det kommer till hur de förmedlar och kommunicerar 
deras tjänster, hur de vill uppfattas och för vilka målgrupper. 
 
Husmuttern AB har idag inget informationsmaterial som visar kunderna hur 
husen kan byggas upp för att uppfylla deras önskemål. Det finns inga 
referensbilder av hur modulerna används på tidigare ställen, inte heller någon 
illustration över insidans utförande och inredningsmöjligheter. I och med 
avsaknad till detta material, som förmedlar företagets affärsidé och tjänst, 
uppstår brist i kommunikation mellan Husmuttern AB och deras potentiella 
kunder. 

Syftet är att utifrån teori och empiri skapa ett boende anpassat för studenter. 
Fokus med arbetet är att undersöka vilka medel som behövs för att göra ett 
studentboende funktionellt. Funktionellt i det avseende att innehålla de 
rumsliga element och faciliteter som gör att rummet kommunicerar och 
afforderar lösningar som är lättillgängliga och anpassade för att användas av 
målgruppen. Detta utifrån förutsättningarna av ett fristående modulhus i 
enplans-form och med en begränsad boyta på ca 37 kvm.  

Enligt Bostadsföretagen (2017) saknas det idag fortfarande runt 17 000 
studentbostäder. De skriver att även om nuvarande byggtakt är ett stort steg 
framåt behöver den hålla i sig många år framöver för att skapa en balanserad 
marknad. Problematiken till detta utgör grunden för vilken målgrupp som valts 
i studien, då studenterna är en viktig grupp som efter sina studier bär ansvaret 
för framtidens samhälle och kommande generation.  

Studien ämnar att tag fram ett rumsligt visualiseringsmaterial som riktar sig till 
målgruppen studenter. Materialet tas fram i syfte att kommunicera skisser och 
idéer till uppdragsgivaren av hur ett modulhus kan utformas för att tydliggöra 
de funktioner som bör finnas i ett studentboende. Problematiken med arbetet 
ligger i att få plats med varierade och många funktioner på en liten boyta. 
Studien ska bidra till att ge fortsatt kunskap och kännedom kring hur utförandet 
av kommande studentbostäder kan och bör se ut för att göra det bättre för 
målgruppen.  
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1.1 Bakgrund till arbetet  

Bakgrunden till studiens problem och forskningsfråga grundar sig i Husmuttern 
AB och dess ambition att kunna kommunicera sitt koncept, bestående av 
flertalet variationsmöjligheter och utföranden av modulhusen från dess insida. 
Den första kontakten med företaget togs i mars via epost, i samband med det 
bokades ett första möte in. Redan efter första kontakt med Husmuttern AB 
kändes samarbetet och projektet som ett intressant examensarbete att 
genomföra. Problemet som skulle lösas kändes som en relevant uppgift för en 
informationsdesigner med inriktningen rumslig gestaltning.  

Problemet att inte ha ett material som kommunicerar företagets idéer och 
tjänster, kräver ett designförslag som både informerar, intresserar och vänder 
sig till målgruppen. Därför kommer studien att kommunicera en del av 
företagets tjänst utifrån ett rumsligt perspektiv av hur modulhusen kan utformas 
på insidan. Detta som utifrån varje enskild målgrupp behöver anpassas olika för 
att ge rätt utryck och intryck hos användaren. Då Husmuttern AB själv inte har 
några större krav på arbetets format eller på vad gestaltningen ska innehålla, ger 
det denna studie möjlighet till att fritt utforma projektet mot en specifik 
målgrupp.  

1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att skapa ett boende som är och kommunicerar 
funktionalitet hos målgruppen. Genom att skapa multifunktionella 
användningsytor i ett mindre enplanshus, syftar arbetet till att tydliggöra och 
kommunicera rummets användningsområden och funktioner så att det tilltalar 
en specifik målgrupp. Arbetet ska bidra till att utveckla och förbättra utförandet 
på dagens studentboenden, samt ge ny kunskap och kännedom kring hur detta 
kan uppnås. Det sekundära syftet med arbetet blir att ta fram ett material åt 
uppdragsgivaren Husmuttern AB som de i sin tur kan använda för att förmedla 
tjänster åt sina kunder. 

1.3 Frågeställning  
På vilket sätt kan ett mindre enplanshus utformas för att kommunicera och 
uttrycka sina funktioner och användningsområden, riktat till en specifik 
målgrupp? 
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1.4 Avgränsning 
Arbetet har avgränsats i val av boendets storlek där gestaltningsförslaget 
kommer att visa lösningar som ryms inom 37.5 kvm. Storlek och mått som 
används baseras på Husmuttern ABs egna måttangivelser. Arbetet kommer inte 
att fokusera på färg, ljus eller texturer. Inte heller på de exteriöra delarna av 
huset. Då varken färg, ljus eller texturer studeras, kommer bilderna inte 
renderats i programmet Sketchup Shaderlight som används då ett visst material 
eller ljus ska framhävas ur bilderna. 

1.5 Målgrupp 
Gestaltningsförslaget kommer att anpassas och rikta sig till studenter som 
behöver en egen studentbostad under sin studietid.  
 
 



 
2 Teori 
I detta kapitel presenteras de utvalda teorier som används i studien och som 
kommer att ligga till grund för studiens gestaltning. Teorierna består av 
litteratur och forskningsartiklar och har används då de innehåller relevanta 
reflektioner och kunskaper kopplat till studiens tema. Det gemensamma för 
valda teorier är dess innehåll som på olika sätt förhåller sig till 
informationsdesign utifrån ett rumsligt perspektiv.   
 
Teorierna som redogörs för i detta kapitel, handlar om design och hur den bör 
anpassas utifrån och för de mänskliga behoven b.la utifrån teorier om Human-
centered design, vilket beskrivs i kommande stycke. Hur rummet kan anpassas 
för att kommunicera en känsla, rymd och funktion samt designprinciper kring 
rummets former, storlek och förhållningssätt. De mått som används i 
utformningen av gestaltningsförslaget är standardmått refererade till Bodin, 
Hidemark, Nyström och Stintzing (2014). Samtliga teorier har noggrant 
analyserats och granskats för att utgöra en trovärdig och genomtänkt teorigrund 
kopplat till kontexten.  

2.1 Human-centered design 
Human-centered design (HCD) är en designfilosofi. Det innebär att man börjar 
med en god förståelse för människor och de behov som designen är avsedd att 
möta. Denna förståelse kommer huvudsakligen genom observation då 
människor själva ofta inte är medvetna om sina behov, även om de inte känner 
till de svårigheter de stöter på (Norman 2013, s. 9) 

HCD är ett tillvägagångssätt som ställer mänskliga behov, förmågor och 
beteende först och sen skapas en design i syfte att tillgodose dessa behov. 
Bra design börjar med förståelse för psykologi och teknik. Bra design kräver 
god kommunikation, särskilt från maskin till person, vilket indikerar på vilka 
åtgärder som är möjliga, vad som händer och vad som kommer att hända. 
Kommunikation är särskilt viktig när saker går fel. Det är relativt enkelt att 
designa saker som fungerar smidigt och harmoniskt så länge sakerna går rätt. 
Men så snart som det finns ett problem eller en missförståelse uppstår 
problemen. Det är här bra design är viktigt. Designers behöver fokusera sin 
uppmärksamhet på de fall där sakerna går fel, inte bara när saker fungerar som 
planerat (Norman 2013, s. 9). 

2.2 Affordance & Signifiers 
Enligt Norman (2013) avser begreppet affordance förhållandet mellan ett 
fysiskt objekt och en person. Affordance är således en relation mellan 
egenskaperna hos ett objekt och kapaciteten hos användaren som bestämmer 

8	
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hur objektet eventuellt kan användas. En stol är till för att skapa stöd och ger 
därför sittande. De flesta stolar kan också bäras av en enda person då de 
afforderar till att lyftas. (Norman 2013, s. 11) Upplevd affordance hjälper 
människor att räkna ut vilka handlingar som är möjliga utan behov av etiketter 
eller instruktioner. Affordance menar han förklarar vilka handlingar som är 
möjliga medan signifiers (signifikansförmedlarna) kommunicerar var 
handlingen börjar, båda behövs. (Norman 2013, s.12-13).   

Signifiers signalerar vilka handlingar som är möjliga och hur det ska användas. 
Signifiers måste också vara starkt märkbara annars förlorar det sin funktion. En 
signifier kan vara ord, en grafisk illustration eller bara en enhet vars 
uppfattningar är tydliga. (Norman 2013, s.19) För en designer är deras 
synvinkel kritisk i skapandet av god affordance. Synlig affordance ger starka 
ledtrådar till verksamhet och handling av saker. En plan platta monterad på en 
dörr afforderar till tryck. Knoppar tillåter att vridas, skjutas och dra i. (Norman 
2013, s. 12)  

Enligt teorier om affordance kopplat till fönster skriver (Gibson 1979 citerad i 
Jonathan R. A. Maier and Georges M. Fadel, Clemson, 2009, s.396) att fönster 
ger överföring av ljus, och därmed belysning av den omgivande miljön samt en 
syn ut mot den yttre miljön. Fönster gör det också möjligt med utbyte av luft.  

För att göra något starkt urskiljande och märkbart skriver Ware (2008) om 
begreppet pop-out effekt. Den största pop-out effekten menar Ware (2008, s.29) 
uppstår när enskilda objekt skiljer sig från kringliggande former och objekt som 
alla liknar eller är identiska med varandra. Funktioner som orsakar pop-outs är 
färger, orientering, storlek, rörelse och stereoskopiskt djup. 

2.3 Rymdsupplevelse 
Då storleken på ett fönster påverkar ljusstyrkan i ett rum, påverkar den även 
uppfattningen av rummets rymd. Fönster släpper in ljus och möjliggör utsyn 
vilket förhindrar väggarna att vara barriärer i rummet. Forskning visar att 
rymden uppfattas som större då de yttre gränserna är mer öppna och 
genomträngliga. I samband med detta konstateras även att människor föredrar 
större och mer öppna ytor före mindre och mer strikta. Miljöer med otillräckligt 
utrymme kan orsaka stress och undvikande. (Bokharaei & Nasar 2016, s. 1071)  
	
När det gäller mängden möbler visar studier att människor bedömer ett tomt 
rum som rymligare än ett rum fyllt med möbler, men mindre rymligt än ett rum 
med måttlig mängd möbler. Med det konstateras att för utrymmen som ger plats 
åt vissa möbler, i den grad de minskar användbar plats, kan det minska den 
uppfattade rymden av rummet. (Bokharaei & Nasar 2016, s. 1071-72)  
 
Branzell (1976, s.20) förklarar rymdupplevelsen som att brukaren är omsluten 
av ett yttre känsligt hölje, en slags rymdbubbla som kan förändras inför olika 
rumsliga situationer. Han visar hur denna bubbla har olika huvudriktningar 



	 10	

genom en illustration med riktningarna upp, framåt, höger, ned, bakåt och 
vänster (Branzell, 1976). 
 
Placeringen av fönster i ett rum påverkar också i vilken riktning bubblan 
uppmärksammas. Två exempel som Branzell (1976, s.32) visar i några skisser, 
är hur uppmärksamheten riktas uppåt när det finns en öppen taklucka, något han 
förklarar som vertikalt riktad uppmärksamhet se figur 1. På liknande sätt får 
uppmärksamheten en horisontell riktning åt vardera sidor då två sidoluckor 
öppnas upp i ögonhöjd av ett rum.  
 
 
 

 
 
 
 
Även olika typer av rumsliga element så som möbler eller trappor, påverkar 
rymdsuppfattningen av rummet. Enligt (Ching 2012, s.31) skapar trappor 
anslutning mellan olika höjdnivåer av en interiör miljö där han menar att 
trappor på vilket de utför denna funktion styr vår rörelse i rummet, hur vi 
närmar oss en trappa, takten och stilen på vår uppstigning och nedstigning och 
vad vi har för möjlighet att göra på vägen. Breda, grunda steg beskriver han, ger 
en inbjudande känsla medan en smal, brant trappa ger intrycket av en privat 
plats. Det	utrymme	som	en	trappa	upptar	kan	vara	betydande	och	dess	
form	kan	passa	in	en	miljö	på	flera	sätt.	Den	kan	fylla	en	plats	och	ge	ett	
fokus	för	ett	utrymme,	löpa	längs	rummets	kanter	eller	slingra	sig	runt	ett	
rum.(Ching,	s.31)	Enligt	Conran	(2001,	s.78-80)	kan	öppna	trappor	i	form	
av	en	spiraltrappa	eller	trappsteg	som	sitter	fast	i	och	sticker	ut	direkt	ur	

Figur	1.	
Ur	Branzell(1976)rumsbubbla.	
	
	
	
	
	
Vertikal	riktning,	
uppmärksamheten	uppåt.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Horisontell	riktning	med	
uppmärksamheten	utåt.	
	



	 11	

väggen	vara	en	smart	lösning	i	mindre	utrymmen.	De	menar	han,	tar	inte	
bort	ljuset	eller	utsikten	när	man	rör	sig	från	en	våning	till	en	annan.	
När	det	kommer	till	möbler	skriver	Stamps och Krishnan (2006, s. 865) att 
öppna hyllor ger en ökad, synlig storlek till rummet utan att påverka dess totala 
storlek jämförelsevis mot en vägg med slutna skåpdörrar. 
 

2.4 Rummets former, storlek och proportioner  
Rum anpassas efter hur vi använder det, karaktären av vår verksamhet och 
ritualerna vi utvecklar för att utföra dem påverkar hur vi planerar, ordnar och 
organiserar en rumslig miljö (Ching, 2012, s.17). 
 
Ett rum utformas oftast så att den ena sidan är längre än den andra. Ett 
rektangulärt rum räknas som mycket flexibelt. Karaktären för ett sådant rum 
består förutom dess proportioner mellan bredd och längd, även av dess 
takkonstruktion, utförande på fönster och dörrar och dess relation till 
intilliggande utrymmen. (Ching 2012, s.22). Takhöjden i ett rum har 
naturligtvis också en stor inverkan på hur stort ett rum uppfattas. Ching (2012, 
s.26) menar att de vertikala dimensionerna är lika inflytelserika som de 
horisontella dimensionerna av ett rum när man vill skapa ett rum med god 
kvalité. Det finns en mätbar skillnad till att en	ökad takhöjd i ett rum har en 
större effekt än om samma ökning görs på ett rums bredd eller längd (Ching 
2012, s.22). 
  
Möbleringen av ett rum kan göras på flera sätt. Ching (2012, s.68) skriver bl.a. 
om hur möbler och inredning kan arrangeras olika beroende på hur stort 
rummet är. När ett möblemang arrangeras tätt på en liten yta underlättar det att 
använda möbler som har en multifunktionell funktion och kan användas för fler 
syften. Ett exempel på en multifunktionell möbel skulle kunna vara en 
bäddsoffa som både går att använda som sälskapsmöbel och som säng att sova 
i. Att bygga in möbler i rummets befintliga arkitektur är ett annat sätt att ta vara 
på rummet och minska mängden golvytor. Det menar Ching (2012, s.68) ger ett 
städat och ordningsamt intryck. Samtidigt som Ching (2012) beskriver det 
smarta med platsbyggda moduler och möbler, menar han även att det finns bra 
strategier kring flyttbar inredning. Ching (2012, s.69) framhäver det så kallade 
”loose-fit” möblemanget vilket beskrivs vara då möbler och inredning går att 
anpassa efter speciella tillfällen, storlekar och stilar 
		
För att få balans och harmoni i ett rum behöver man tänka på kompositionen av 
de rumsliga elementen vilka enligt Ching (2012, s.134-139) kan ordnas både 
enligt en symmetrisk och asymmetrisk komposition. Om den asymmetriska 
kompositionen skriver Ching (2012, s.137) för att uppnå en optimal balans 
måste en asymmetrisk komposition beakta den visuella vikten eller kraften hos 
var och en av dess element och utnyttja principen om hävstång i deras 
arrangemang. Element som är visuellt kraftfulla och lockar till sig vår 



	 12	

uppmärksamhet, exempelvis ovanliga former, ljusa färger, mörka värden, 
varierade texturer - måste balanseras ut av mindre kraftfulla element som är 
större eller placerade längre bort från mitten av kompositionen. Ching (2012, 
s.29) skriver även att dörrar skapar en fysisk kontakt mellan ett rum till ett 
annat. När de är stängda, skärmas intilliggande rum av, och när dem är öppna, 
kopplas de visuella, rumsliga och akustiska kopplingar samman mellan flera 
utrymmen. (Ching, 2012) 
 
2.5 Olika rums funktioner och utföranden  
 
Kök 
Om man gör köket till en integrerad del av bostadsytan får man möjlighet till 
större samspel med resten av hushållet. Även om arbetsbänken är relativt liten, 
känns det mindre instängt att stå där och arbeta om den har utsikt över andra 
delar av huset än om den omges av höga väggar.(Conran 2001, s.28)	
Sovrum 
Conran (2001, s.50) skriver att ett enkelt sätt att få extra bostadsyta är att lägga 
till en mellanvåning i den befintliga strukturen, dock på det villkor att man har 
ett högt tak. Mellanvåningar är ganska vanliga på loft och i ombyggda 
lagerlokaler. Där har de en perfekt funktion: de bevarar den öppna 
planlösningens fördelar, och samtidigt har man någonstans att dra sig tillbaka. 
Det passas utmärkt till sovrum – där man får den avskildhet man behöver, nära 
men inte mitt i resten av hemmet. (Conran 2001, s.50) 
Conran (2001, s.30) skriver också att små rum och sömn passar naturligt bra 
ihop och menar att så länge sängen är stor nog och tillräckligt bekväm kan den 
lilla ytan ge en ombonad känsla av trygghet och avskildhet.	
Badrum	
Tillskillnad från kök, där det finns många fördelar med att placera de viktigaste 
funktionerna nära varandra, kan riktigt små badrum bli trånga och opraktiska 
om allt staplas för tätt. En idé är att skilja toaletten från badkar, dusch och 
tvättställ - det underlättar också vid rusningstid morgon och kväll. Även en 
rymlig dusch ger mer tillfredställande än ett inklämt badkar (Conran 2001, s. 
35).  
	
	
	

 
 
 
 
 



	 13	

3 Metoder 
I det här kapitlet redovisas de metoder som använts i studien. En kvalitativ 
intervju har genomförts med fyra studenter. I samband med intervjuerna 
genomfördes också fyra stycken rumsanalyser i respektive respondents boende. 
Detta för att kartlägga om det fanns ett samband mellan de olika studenternas 
bostäder och om det fanns några återkommande funktioner och brister. Den 
tredje metoden som utförts är en frågeenkät i form av mailutskick där sex frågor 
besvarades av fyra studenter. Urvalet på de åtta studenterna valdes ut då de 
tillhörde den grupp som designförslaget anpassas för, varpå studien behövde 
skapa sig en bild av hur studenterna trivs i sina boenden i nuläget. Antalet på 
just de åtta personerna avgjordes genom vilka som hade tid och lust att delta. 
Resultatet av metoderna hade säkerligen sett annorlunda ut och gett ett bredare 
resultatmaterial om fler tillfrågats.  
 
Samtliga metoder har genomförts i samtycke med varje enskild respondent som 
informerats om ett anonymt deltagande där det insamlade materialet enbart 
användes som analysmaterial och utan att nämna personers namn, kön eller 
åsikter. I bilaga 1 redovisas samtliga frågor som ställdes i samband med 
metoderna intervju och enkät, vilka bestod av samma frågor.  
 

3.1 Litteraturinsamling 
De teorier som används i studien har delvis bestått av vetenskapliga artiklar 
samt litteratur. De vetenskapliga artiklarna hittades genom att göra sökningar på 
främst Academic Search Elite och Google Scholar från Mdhs databas. 
Sökorden som användes var exempelvis architectural design, environmental 
design, livingspaces, theory of affordances samt liknade sökord som innehöll 
artiklar om hemmet, människan och deras levnadssätt. Teorier från litteraturen 
har bestått av tidigare kursböcker inom ämnet informationsdesign samt 
forskningsmetodik, samt några fristående böcker som lånats separat för studien. 
Böckerna som används har handlat om designprinciper, former, 
rumsupplevelser, affordance samt om rummets utformning och dess påverkan 
på människans uppfattning och uppmärksamhet.  

3.2 Kvalitativa intervjuer 
Torsdagen den 20 april 2017genomfördes fyra intervjuer med fyra olika 
studenter. Syftet med de kvalitativa intervjuerna var att skapa en överblick över 
vilka behov studenterna hade i sina studentbostäder och vilka funktioner som 
bidrog till det. Syftet var också att ta reda på om det fanns några återkommande 
åsikter kring styrkor och svagheter med respektive students boende. Varje 
respondent intervjuades enskilt i sin studentbostad. Intervjuerna tog mellan 30- 
45 minuter per tillfälle. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon för att 
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respondenterna skulle kunna föra en avslappnad dialog utan avbrott från mina 
anteckningar. Inspelningen underlättade även sammanställningen av det 
insamlade material som gjordes efter intervjuerna. Samtliga studenter 
informerades om ett anonymt deltagande där svaren användes i min slutrapport 
utan att nämna några namn.  
 
Styrkan i en kvalitativ intervju ligger i att undersökningssituationen liknar en 
vardaglig situation och ett vanligt samtal. Intervjuformen strävar efter att inte 
styra undersökningspersonernas svar utan tvärtom, låta dem få påverka 
samtalets utveckling (Holme & Solvang 1991, s.110). Detta då studenterna 
skulle känna sig mer avslappnade och koncentrerade i sina svar då de befann 
sig i en trygg och bekant miljö. 
 
Enligt Holme & Solvang (1991, s. 111) har forskaren i förväg en viss 
uppfattning om vilka faktorer som är viktiga. Dessa har han skrivit ner i en 
manual eller handledning till intervjun. För att få ett lyckat resultat av 
intervjuerna, formulerades en manual (bilaga 1) som i samråd med handledaren 
vidareutvecklades innan intervjuerna genomfördes. Manualen bestod av sex 
frågor som ställdes i syfte att se vilka primära och sekundära behov studenterna 
hade i sin studentbostad. Syftet med frågorna var även att låta respondenterna få 
tänka fritt kring vilka funktioner som bidrar till att göra boendet trivsamt och 
funktionellt.  

3.3 Resultat av kvalitativa intervjuer  
Storleken på respondenternas boenden varierar mellan en boyta på 24 kvm till 
39 kvm och består av en bostadsrätt, en hyresrätt samt två studentlägenheter, 
ägda av Eskilstuna kommun.  
 
Storleken på boendet tycks inte ha någon större betydelse så länge bostaden 
rymmer de primära behoven. De primära behoven är sängplats, rymligt kök 
med bra arbetsytor, badrum med toa och dusch, skrivbord, samt större 
förvaringsmöjligheter till kläder, skor och städutrustning. De funktioner som 
anses mindre viktigt utifrån ett studentboende, som enbart är en tillfällig bostad 
är tv, soffa och stort badrum. 
 
Brister med de olika studentbostäderna är att det är lyhört vilket uppfattas som 
störande när man ska plugga eller under kvällstid. Läget för lägenheternas 
placering orsakar också ett visst missnöje när det kommer till fönster och deras 
orsak till insyn. Då vissa av studentbostäderna ligger på markplan och med 
fotgängare som passerar, försvagas känslan av att vara ett privat och ombonat 
hem då persienner är uppdragna. De studenter som inte bor på markplan har 
inga missnöjen när det kommer till insyn. De har istället problem med fönstrens 
placering som mitt på dagen släpper in starkt solljus, vilket skapar höga 
temperaturer i bostaden under vår och sommar.  
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Vad som gör ett studentboende funktionellt och vilka funktioner som behövs 
för att uppnå det, finns det både eniga och delade meningar om. Det framgår att 
ett boende blir funktionellt om det finns multifunktionella lösningar. Med det 
menas att en funktion i hemmet kan användas till flera saker, exempelvis en 
bäddsoffa som både går att ha som säng och som sittplats för flera personer. Det 
pratas mycket om vikten i bra förvaring, dels av skolmaterial men mestadels för 
kläder och skor som tagits med från hemstaden.  
 
Att utnyttja hemmets ytor och ha smarta lösningar är något som skapar god 
funktionalitet. Trots små ytor ges exempel på vad smarta lösningar kan bestå 
av, t.ex. genom att använda både golv, väggar och tak till att ha förvaring på. 
Förvaring för både möbler och böcker men också förvaringsmöjligheter åt 
dekoration, så som tavlor, hyllor och heminredning. Att få möjligheten att sätta 
upp saker på väggarna och därmed, skapa en personlig prägel på sitt 
studentboende, anses vara mycket viktigt för studenterna. En annan viktig 
aspekt som tas upp är ergonomi. Då studenterna sitter mycket framför ett bord 
när det studerar och äter menar de att det är viktigt att ha åtminstone en bra stol 
där man kan sitta länge utan att få ont.  
 
När man analyserar ett kvalitativ insamlat material är syftet att söka mönster, 
strukturer och samband som kan ge bättre förståelse för vilken slags lösning 
som kan motsvara användarnas behov. Analysen av kvalitativ information 
handlar även om att strukturera all information så att den blir begriplig. 
(Nilsson, Ericsson & Törlind 2015, s. 68) Efter att ha analyserat empirin från de 
kvalitativa intervjuerna har materialet sammanställts in en punktlista som visas 
i kommande stycke.  

3.4 Sammanställning av kvalitativa intervjuer 
 

•  Storleken på 25 kvm fungerar bra som studentbostad då studietiden 
enbart är några år av studentens liv, dock önskas större. 

•  Det ska finnas säng, toalett, fullt utrustad kök, förvaringsmöjligheter 
och ett matbord eller skrivbord där man kan plugga.  

•  Funktioner som önskas men som inte prioriteras är soffa, teve och 
rymligt badrum. 

•  Olika funktioner ex, kök och sovplats kan blandas och vara i anslutning 
till varandra. 

•  Tystnad, ro och inga störningar från omgivningen är viktigt. 
•  Att bo på marknivå försämrar känslan av att röra sig fritt i hemmet och 

känna trygghet. 
•  Fönstrens placering påverkar insynen och förhindrar studenten att ha ett 

privat levnadssätt. 
•  Fönstrens placering skapar höga, oönskade temperaturer inomhus.   
•  Funktionalitet är funktioner som har olika användningsområden. 
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•  Väggar, golv och tak bör tillvaratas bättre för att få plats med mycket på 
en liten yta. 

•   Funktionellt boende innehåller smarta förvaringsmöjligheter som 
rymmer mycket men tar liten plats. 

 

3.5 Metodkritik av kvalitativa intervjuer 
I en kvalitativ intervju skapar sig undersökningspersonerna snabbt en speciell 
uppfattning av forskaren. Utifrån denna kanske de försöker att leva upp till de 
förväntningar de tror att forskaren har på dem, snarare än att ge uttryck för de 
uppfattningar de egentligen har. (Holme & Solvang 1991, s.108) Detta medför 
en nackdel med metoden då resultatet blir helt annat om personerna inte är 
ärliga i sina svar. En annan nackdel med metoden var det låga antalet 
undersökspersoner som deltog och därmed gav ett relativt tunt resultat. Om 
populationen vart mer omfattande så hade svaren eventuellt skiljt sig mer från 
varandra och därför gett varierade svar som gjort att metoden fått ett bredare 
resultat grundat av fler åsikter. Fler svar hade dock kunnat leda till liknande 
resultatet som dessa intervjuer gav upphov till, men i större omfattning och till 
följd av ett mer trovärdigt underlag.  

3.6 Enkät besvarad via mail 
En enkät har genomförts på fyra nya respondenter, tillhörande målgruppen.  
För att få en variation i populationen har respondenterna medvetet valts, utifrån 
blandade åldrar, kön och utbildning. Åldersspannet på respondenterna låg 
mellan 22 och 25 år, och besvarades av två tjejer och två killar. Enkäten har 
skickats ut vid fyra olika tillfällen varpå varje respondents svar inkommit vid 
olika tidpunkter. Samtliga frågor som besvarats finns i bilaga 1. Enkäten består 
av en digitaliserad skriftlig frågeenkät med öppna svarsalternativ (Holme & 
Solvang 1991, s. 92) vilken innehåller samma frågeställningar som i de 
kvalitativa intervjuerna. Syftet med enkäten har varit att få en bredare 
datainsamling kring studentbostäder och studenternas behov och syn på 
funktioner i hemmet. Syftet var också att se om metoden gav liknande resultat 
som intervjuerna eller om svaren skiljde sig, detta begrundat utifrån (Holme & 
Solvang 1991, s.93) som hävdar att, ”om man med olika tillvägagångssätt får 
samma resultat om samma fenomen, tyder detta på att den informationen som 
samlats in är giltig.” 

3.7 Resultat av enkät 
Storleken på respondenternas respektive boenden varierar mellan 22 kvm till 55 
kvm, varpå två studentlägenheter, en hyresrätt samt en bostadsrätt. I och med 
den stora skillnaden på boendets storlek, är svaren också relativt olika mellan 
deltagarna. De som konstateras är dock behoven som ser likadana ut oavsett 
storlek och utförande på bostad. Samtliga studenter har primära behov av 
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sovplats, kök och badrum. Någon önskar soffa som ett primärt behov medan en 
annan behöver rörelsefrihet mellan olika rum för att inte känna sig instängd 
mellan fyra väggar. 
 
Det som anses mindre viktigt att ett studentboende ska innehålla råder det olika 
åsikter om. Vardagsrum är överflödigt men skönt att ha, pluggsektion behövs 
inte då man kan använda skolans lokaler, separat hall med plats för ytterkläder 
och förvaring är ingen prioritering men självklart en fördel då man slipper ta in 
blöta kläder i samma rum som man sover och lagar mat. En av studenterna trivs 
bättre i lägenhet med fler rum, men uppger att det tillhör de sekundära behoven.  
 
De brister som framgår påverkas av både inre och yttre faktorer och skiljer sig 
markant mellan samtliga av deltagarna. En student uppger brister som att inget 
badkar finns samt att balkongen är för liten. En annan student fick själv bygga 
en avlastningsmöbel då det fanns dåligt med avlastningsytor i köket. Enligt 
person tre brister bostadens utförande i dess storlek som på sina 22 
kvadratmeter gör det trångt att bo i. Detta medför även att få möbler får plats 
och att de möbler som finns är alldeles för små. Den sista personen bor i en 
lägenhet som ligger i en otrygg och bullrig miljö, vilket förhindrar att vilja ha 
fönster och balkongdörr öppen. Omgivningen påverkar även personens trygghet 
samt känslan av att bostadens dörr ej är inbrottssäker. Bostaden är lyhörd vilket 
gör att grannar hörs genom väggar och tak. 
 
En tydlig likhet mellan studenterna är deras åsikter om funktionernas placering 
och förhållande till varandra. Samtliga svar tyder nämligen på vikten av att 
kunna vara avskild mellan olika rum och att aktiviteterna i hemmet inte går in i 
varandra, exempelvis äta mat i samma möbel som personen sover i. Kök och 
sovrum ska helst vara i två separata delar, gärna olika rum om plats finns. 
Främst beror det på att studenterna vill slippa ha matos in till den del där säng 
och allrum är. Det går bra att ha flera funktioner intill varandra på det villkor att 
det finns gott om utrymme för det. Studenterna menar att när funktionerna delas 
upp istället för att vara i ett gemensamt rum blir det mindre instängt samt inte 
lika stökigt. En student beskriver vikten av att ha olika rum för olika sittplatser 
och därmed slippa sova och plugga i en och samma möbel.  
 
På frågan vad som gör ett studentboende funktionellt anses ett studentboende på 
25 kvadratmeter som okej så länge badrum och kök finns. Några menar att 
eftersom perioden då man bor litet och enkelt är kort, klarar man sig bra så 
länge funktionerna i bostaden uppfyller de primära behoven. Funktionellt 
boenden beskrivs vara då planeringen är smart och skapar fria golvytor och ger 
möjlighet till avskildhet. Avskildhet beskrivs vara dels då man kan vara ensam 
och ostörd men även genom att funktionerna i hemmet tillåts ha sin egen plats 
och ge utrymme att användas var för sig.  
 
Ett studentboende som är rymligt upplevs som funktionellt i det avseende att 
man kan vistas hemma utan att känna vantrivsel eller vilja fly. Det bör enligt 
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några av studenterna vara uppbyggt som en vanlig bostadslägenhet fast med en 
accepterat lägre standard. Att ha utrymme för att umgås med vänner är också 
viktigt för att boendet ska uppfylla funktionalitet i vardagen, likaså köket där 
mycket mat ska lagas och förvaras för att slippa matlagning varje dag.  

 

3.8 Sammanställning av enkät 
 

•  Primära behov är säng, kök, badrum med dusch & toalett samt bra flera 
sittplatser. 

•  Sekundära behov är teve, vardagsrum, separat hall, balkong och 
pluggsektion. 

•  Viktigt med lugn och ro där man inte störs av omgivningen. 
•  För litet boende skapar svårigheter i vardagen. 
•  Kök och sovrum ska vara uppdelat. 
•  Olika funktioner förväntas vara uppdelade och inte ha gemensamt 

utrymme. 
•  Funktionellt boende är rymligt. 
•  Funktionellt boende har smarta lösningar gällande förvaring och 

planering av rummet. 
•  Funktionellt boende lämnar utrymme för umgänge med vänner. 
•  Funktionellt boende ryms på 25 kvm men blir tufft i längden. 

3.9 Metodkritik av enkät 
Den negativa aspekten med en enkät som skickas via mail kan vara att 
forskaren och undersökspersonen inte kan föra en vanlig dialog sinsemellan. I 
denna studies fall påverkades detta av hur svaren besvarades på ett mer 
sparsamt sätt i jämförelse mot de svar som framgick i intervjuerna. Detta kan 
bero på frågorna och hur de var ställda samt hur undersökspersonen i fråga var 
insatt och intresserad av ämnet. En annan nackdel med enkäten anses i detta fall 
vara sammanställningen av de material som besvarats. Att tolka en annan 
persons skriftliga åsikter kan sänka kvaliteten i den empiriska analysen.   
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3.10 Rumslig analys  
För att förstå och uppfylla funktioner och syftet med ett rum är det viktigt för en 
designer att analysera användarens aktivitet och vad dess utrymme kräver 
(Ching, Binggeli 2012, s. 58). I den sista metoden har därför en rumslig analys 
genomförts i syfte att analysera samband och skillnader mellan de olika 
studentboendena. Det har gjorts genom att studera vilka funktioner som fanns 
och hur aktiviteterna påverkades av deras placering och formspråk. I utförandet 
av de fyra rumsliga analyserna har delar ur Ching och Binggelis (2012, s. 60) 
checklista används som utgångspunkt: 
 

1. Orientering och rummets rymdsupplevelse. 
2. Former, skalor och proportioner av utrymmet. 
3. Dörröppningar & möjlighet till rörelser som öppningarna uppmanar. 

3.11 Resultat av rumslig analys 
Efter att ha genomfört de rumsliga analyserna kunde ett visst samband 
bekräftas, trots olika storlekar och utföranden på studentbostäderna.  
Det som är återkommande i orientering och rummets upplevda rymd är hur man 
valt att placera och bygga badrummet. Samtliga bostäder har en 
handikappanpassad toalett med dusch, toalett och bra rörelseutrymme. 
Badrummet är på två av tre ställen placerad i direkt anslutning till hall och 
entré. Det som skapar problem med den placeringen är att toalettdörren 
blockerar passagen mellan entrén och det stora rummet då den är öppen. Det 
skapar ett visst stopp i rörelsemönstret, även om dörren går att stänga. De 
rymliga badrummen skapar också obalans i relation till rummets övriga delar, 
främst i relation till köken som utgör hälften av badrummets yta.  
 
Gällande former och skalor på bostäderna skiljer det sig främst genom dess 
takhöjder. Av de bostäder som har en takhöjd på tre meter eller mer, upplevs 
rummets rymd och volym som betydligt större än i det studentboendet som, 
trots en större boyta, har en lägre takhöjd. En annan aspekt som studerats i 
rumsanalysen är givetvis boendets funktioner och dess placering och form. En 
funktion som det snålas med är förvaringsutrymmen så som garderober, 
platsbyggda eller fristående, vägghyllor och bänkytor i kök. Den förvaring som 
finns är främst den som finns i köket, då i form av köksskåp, lådor och 
överskåp. Kläder ryms i en eller två skåpgarderober och skor trängs in på en 
liten skohylla.  
 
De funktioner som blandas är säng som står i samma rum eller i anslutning till 
kök, sällskaps-del, och entré. Placeringen lämnar därmed en relativt öppen yta 
mellan funktionerna. En yta som enbart används som passage och är helt 
outnyttjad i nuläget. Den funktion som saknar både existens och placering i 
boendena är skrivbord åt studier, vilket är ett viktigt verktyg för studenter. 
Lösningen till att inte ha en separat plugghörna löses genom att använda 
matbordet. Då matbord anses som en viktig funktion att äta sin mat vid, 
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prioriteras den och har en multifunktionell funktion åt såväl, matlagning, 
middagsbord, skrivbord samt en möbel att umgås runt med vänner och familj. 
Formerna på funktioner och rum är mestadels kvadratiska eller rektangulära 
samt håller samma standard i samtliga studentbostäder. Standarden är avskalad 
och håller en mycket låg profil, både i materialval, de platsbyggda 
funktionernas storlek och utförande, samt begränsar studenterna från att 
möblera och strukturera om genom  

 

3.12 Sammanställning av rumslig analys 
•  Badrummet utgör en onödigt stor plats i relation till resten av 

lägenheten. 
•  Takhöjden påverkar känslan av rummets storlek och rymd, se figur 2. 
•  Dörrars placering påverkar rörelsemönster och orientering i rummet.  
•  Förvaringsmöjligheterna är för få, se figur 3. 
•  Arbetsytorna i köket är för få, se figur 4.  
•  Skrivbordsplats saknas helt eller är liten, se figur 5. 
•  De former som funktionerna och rummen har är kvadratiska, 

rektangulära och håller en låg standard. 
•  Svårmöblerade boytor. 
•  I och med de små boytor som finns att tillgå är planeringen av 

studentrummen inte optimalt utförda för syfte och målgrupp. 
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Fig 3. All förvaring på en liten yta, ger 
ett stökigt och oroligt intryck.  

Fig 2. Låg takhöjd minskar rummets 
rymd och ger ett trångt intryck. 

Fig 4. Enbart en arbetsyta i köket gör 
det svårt att få plats med disk och mat. 

Fig 5. Skrivbordet står inklämt på en 
liten yta och gör det svårt att arbete vid. 



	 22	

3.13 Metodkritik av rumslig analys 
Det kritiska för detta metodval kan vara platserna som analyserats och deras 
sätt att skilja sig i både storlek, utförande och stil. Då varje rumsanalys ledde 
till tre relativt olika resultat var sambandet mellan studentbostäderna 
svårdefinierat. Detta medförde att metoden inte helt uppfyllde sitt syfte, där ett 
av dem var att titta på sambandet mellan studentbostädernas utförande. Hade 
fler boenden analyserats skulle chansen att hitta ett tydligare mönster i 
studentbostäderna troligtvis att ha ökat. 
 
Resultatet från den rumsliga analysen kan ha påverkats av det som sades under 
intervjuerna då de hölls på samma plats. Nackdelen i det hela kan vara att 
informationen från intervjuerna påverkade hur utförligt rumsanalysen 
genomfördes då observatören fick en bild av platsen redan under intervjun med 
undersökspersonen. Hade arbetet gjorts annorlunda hade den rumsliga analysen 
och intervjun genomförts vid två olika tillfällen och på varsitt håll.  

 
 
4 Designprocessen 
Under arbetets gång har designprocessen och skrivarbetet löpt parallellt och har 
framställts vid olika tillfällen om vart annat. Innan designen påbörjades har 
först insamling av teori och empiri grundligt utforskats för att ge 
designprocessen och gestaltningen en stadig grund att utgå ifrån. Väl under 
designprocessens gång har teorier i förhållande till empirin studerats och 
jämförts, ibland har teorierna samspelat med resultatet från metoderna, och 
ibland inte. Som tidigare nämnts så har designfilosofin Human Centered design 
varit ett tankesätt som arbetet fortlöpande förhållit sig till. Att vara kritiskt i sitt 
tänkande och ständigt ifrågasätta om designen som skapas kommer att uppfylla 
användarens behov och förmågor att använda den, är ett förhållningsätt som 
gett processen nya idéer och synvinklar till hur människors beteende och 
förståelse kan förbättras genom god design. Att ha genomfört intervjuer hemma 
hos målgruppen har gett en bred inblick i studenternas levnadsätt och deras 
åsikter kring styrkor och brister med studentboenden.  
 
Under studiens gång har enklare tankeskisser och ritningar gjorts för att hålla 
idéer och tankar igång kring själva designen. Längre fram i arbetet utvecklades 
idéer och delar av skisserna till digitala 3D-ritningar som skapats i 
ritprogrammet Sketchup. Denna typ av arbetsprocess har skett rent omedvetet 
då designen och skrivandet skett parallellt och krävt olika mycket tid och 
planering. Texten har krävt mer bearbetning för att med tiden kunna övergå till 
studiens slutresultat och designförslag. Idéer kring utformningen av 
gestaltningen har skapats under studiens gång och med hjälp av datainhämtning 
och empiriinsamling som grund. Skisserna har enbart fungerat som 
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tankesamlare för att inte glömma idéer eller tankar som kommit och gått under 
processen. Skisserna har främst bestått av ord, meningar och enklare 
visualiseringar på specifika lösningar som gått att hitta inspirationsbilder till.   
 
I en dokumentation av vetenskapliga arbeten har bilden vanligtvis en stor 
betydelse där den ofta utgör grunden för ett forskningsfält (Eriksson 2009, 
s.44). Avsikten att rita och producera bilder direkt ur Sketchup modellen har 
valts för att få bilderna att se realistiska och attraktiva ut ur läsarens ögon och 
på så vis göra det lättare för läsaren att hänga med i sambandet mellan de som 
sägs i texten i relation till vad som visas i visualiseringarna. 

4.1 Designförslaget kopplat till forskningsfrågan 
Resultatet av designprocessen har delats upp i olika rubriker och redogörs i 
kapitlet om designförslaget. Rubrikerna består av de huvudfunktioner som 
enligt intervjuerna och intervjuguiderna med målgruppen, utgjorde de primära 
behoven. Funktionerna är framställda och designade med målet att kunna 
besvara studiens forskningsfråga som redogörs i början av studien, vilken lyder: 	
  
På vilket sätt kan ett mindre enplanshus utformas för att kommunicera och 
uttrycka sina funktioner och användningsområden, riktat till en specifik 
målgrupp? 
 
Då storleken för det här arbetets studentboende har designats och förhållit sig 
efter Husmutterns mått, har designvalen noga valts ut för att motsvara 
resultaten som framgick i intervjuerna, intervjuguiden och den rumsliga 
analysen. Resultaten från metoderna gav olika svar där vissa av funktionerna 
och behoven endast ansågs som sekundära medan samma funktioner ansågs 
som primära hos andra studenter. Norman (2013, s. 9) beskriver att, ”så snart 
som det finns ett problem eller en missförståelse uppstår problemen. Det är här 
bra design är viktigt. Designers behöver fokusera sin uppmärksamhet på de fall 
där sakerna går fel, inte bara när saker fungerar som planerat.” I det här 
designförslaget har studenternas åsikter och missnöjen kring deras 
studentboenden noga beaktas och tillsammans med teori anpassats för att 
förhindra att nuvarande problem uppstår i framtiden. Genom att ha fokuserat på 
studenternas åsikter och ifrågasatt varför och inte att något fungerar dåligt, har 
därför designvalen väluttänkta lösningar som ”skräddarsytts” under processens 
gång och med hjälp av resultaten från metoderna.   
	
	



4.2 Studentboendets utförande 
Storleken på det här förslagets studentboende har en boyta på ca 37 
kvadratmeter. Formen på huset har gjorts efter Chings (2012, s.22) teorier om 
rektangulära hus och dess förmågor att vara mycket flexibla. Den längsta 
väggen är därför 7,5 meter och kortsidan 5 meter. Bostaden är byggd för en 
person men det går att bo två i den. Totalt finns det ett stort rum där hall, kök, 
mindre vardagsrum och pluggsektion delar plats. Toaletten är separat och har en 
dörr som skärmar av mot det övriga rummet. Sovplatsen har placerats på ett loft 
ovanför toalett och vardagsrum, längs rummets ena kortsida. Takhöjden mellan 
golv och taknock är 4,3 meter varpå rummet får en generös rymdsupplevelse 
där Branzell (1976) ”bubbla” med dess huvudriktningar kan förklaras få en 
riktning uppåt och framåt, på de delar där inte takloftet är. De fyra fönstren som 
finns i rummet har placerats på husets vardera långsida efter Branzell (1976) 
teori om den horisontella rymdsupplevelse som bildas då två luckor placeras i 
ögonhöjd längs sidorna och därmed riktar uppmärksamheten utåt. En 
översiktbild av respektive funktion kommer att visas i varje avsnitt för att tala 
om att var funktionernas är positionerade i rummet. Se första funktionen i 
figurerna 6 och 6.1. 

  

 

 

 

 

4.3 Funktion - Kök 
En av de viktigaste funktionerna i ett studentboende uppgavs från intervju och 
intervjuguide vara ett rymligt kök med tillgång till kyl, frys och bra bänkytor.  
Enligt Bokharaei och Nasar (2016, s.1069) föredrar människor mer öppna ytor 
före strikta. Miljöer med otillräckligt utrymme kan orsaka stress och 
undvikande. Köket har därför gjorts rymligt och har smarta, höga 
förvaringsskåp, lådor och hyllor som inte tar onödig plats och som ger 
svängrum mellan kökets olika delar. Köket har avsiktligt gjorts till en 
integrerad del av bostadsytan som enligt (Conran 2001, s. 28) ger möjlighet till 

Figur 6.1 Översiktbild av 
studentboendet - kök. 
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Figur 6. Översiktbild av hela 
studentboendet. 
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större samspel med resten av hushållet och gör att det känns mindre instängt att 
laga mat ifrån köket. Flertalet lösningar har gjorts för att underlätta studenternas 
vardag, som på många plan kan se väldigt rörig ut. För att minimera att 
arbetsytor i köket tas upp av disk har ett smart diskskåp platsbyggts. Skåpet har 
två skjutdörrar som går att dra upp när disken ska ställas på torkning, samt ner 
för att skymma disken när den väl står på tork. Handtaget för skjutdörren är 
formad efter Norman (2013, s.13-14) teorier om signifiers och hur upplevd 
affordance hjälper människor att räkna ut vilka handlingar som är möjliga utan 
behov av etiketter eller instruktioner. Formen på handtaget har därför designats 
som en pil med riktningen uppåt för att påvisa åt vilket håll dörren ska skjutas 
för att skjutdörrarna ska lägga sig i rätt position under användning. Handtagen 
på samtliga överskåp har gjorts platta för att minska risken för att slå in i dem 
när studenterna tillagar sin mat. Handtagen på underskåpen är däremot avlånga 
och afforderar precis som dörrknoppar till att vrida, skjuta eller dra i (Norman, 
2013, s. 12). Enligt Stamps och Krishnan (2006, s. 865) ger öppna hyllor ökad 
synlig storlek på rummet, utan att påverka dess totala storlek, varpå två öppna 
kökshyllor placerats i vartdera hörnet av köket, se figur 7-8. 

För att minska risken för matos har en köksfläkt monterats i köket. Den har 
byggts in i ett köksskåp, ovanför spisen för att erbjuda förvaringsmöjligheter åt 
exempelvis kryddor. Nedanför ugnen och det sista underskåpet i köket, har en 
utdragbar pall konstruktion byggts till se figur 7. Den gör det möjligt för kortare 
personer att nå upp till de högre överskåpen som sträcker sig högt upp mot 
taket. De höga överskåpen har byggts för att rymmas med mer köksutrustning 
och därmed förhindra att sådant står framme och skapar ett rörigt intryck av 
köket. Enligt Normans (2013, s.19) teorier om signifiers som bland annat kan 
bestå av en grafisk illustration har en sådan illustration gjorts i form av ett rött 
sträck. Sträcket skapar också en pop-out effekt som enligt (Ware 2008, s.29) 
uppstår när enskilda objekt skiljer sig från kringliggande former och objekt som 
alla liknar eller är identiska med varandra. Då han menar att föremål som 
poppar ut kan uppfattas med enstaka ögonfixering påvisar det röda sträcket 
brukaren om förändring och varnar för en ökad golvhöjd i pallens utdragna 
läge. På så vis reduceras fallolyckor samtidigt som pallen uppmanar till att 
användas.  

Figur 7. Pall konstruktion som kan 
byggas in under samtliga underskåp. 
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4.4 Förslag på övriga lösningar i köket 
Enligt intervjuerna framgick vikten av att ha ett matbord och, eller ett skrivbord 
med plats för mycket studiematerial och dylikt. Därför har både ett ovalt 
matbord i form av ett satsbord placerats och ett avlångt skrivbord med mycket 
bänk yta. Satsbordet är en bra lösning då den skapar möjligheten att förstora 
bordet vid större sällskap. Detta möjliggör för studenterna att kunna umgås 
familj och vänner i sin bostad, något som beskrivs vara en av de aktiviteter som 
ungdomar önskar finnas i den miljö de rör sig enligt forskningsartikeln (Clark 
& Luzzell 2002, s. 97). Studenterna uppgav även att de önskade sig mer frihet 
och tillgång till att använda väggarna som förvaringsplats, både åt dekoration 
såväl större ting så som möbler. Med det i åtanke har väggen i hallen gett plats 
åt upphängning av exempelvis möbler. I figur 8 visas ett exempel på hur 
extrastolar till matbordet kan hängas upp när de inte används. 

  

 

 
	
	

 

 

4.5 Funktion - Arbetsplats 

	

Figur 9. Översiktbild av 
studentboendet – arbetsplats. 

Figur 8. Förvaringsplats åt stolar när de 
inte används. 
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I samband med (Gibsons 1979, s.396) teorier om affordance och fönstrens 
överföring av ljus har ett skrivbord placerats under fönstren. Skrivbordet är 
både långt och brett samt ger plats för skolmaterial på och innanför 
skrivbordsskivan som går att fälla upp, se figur 10. Enligt studenterna var det 
viktigt att ha minst en bra stol som med fördel gick att använda vid olika 
ändamål. För att inte ta upp onödiga ytor i studentboendet har två stolar 
placerats vid skrivbordet och därmed i anslutning till köket. På så vis afforderar 
dem både till att ge sittande stöd och till att lyftas runt mellan funktionerna 
(Norman 2013, s.11). Stolarna får också en multifunktionell användning då de 
går att flyttas runt mellan rummets olika funktioner och aktiviteter. Något som 
(Ching 2012, s.69) kallar för ett loose-fit möblemang i hans teorier kring 
placering och form på möbler. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

Figur 10. Skrivbord med förvaringsmöjligheter under lock, i 
lådor. Placeringen ger ett bra ljusinsläpp. 



	 28	

 
 

 

 

4.6 Funktion – Sovplats  
I och med Clark och Uzzell (2002) teorier om att möbler kan minska användbar 
plats och därmed minska rummets rymduppfattning, har sovplatsen, med 
hänsyn till en mer otillgänglig användning, trots det placerats på en 
mellanvåning i form av ett loft. Loftet sträcker sig längst ena kortsidan av huset 
och har badrum och vardagsrum under sig. Observera att lösningen är för 
målgruppen studenter och sovplatsen kan givetvis placeras på bottenvåningen 
under andra förutsättningar och önskemål. Sovplatsen kan exempelvis placeras 
där vardagsrummet gestaltas i dagsläget se figur 13. 
 
De vertikala dimensionerna är lika inflytelserika som de horisontella 
dimensionerna av ett rum när man vill skapa ett rum med god kvalité. Det finns 
en mätbar skillnad till att en	ökad takhöjd i ett rum har en större effekt än om 
samma ökning görs på ett rums bredd eller längd (Ching 2012, s.26). 
Designvalet att ha ett sovloft i studenthemmet har valts då standardmåtten för 
modulernas takhöjd sammanhållit med teorier kring takloft, deras 
förutsättningar och hur de har en perfekt funktion då de bevarar den öppna 
planlösningens fördelar, och samtidigt har man någonstans att dra sig tillbaka 
och passar utmärkt till sovrum – där man får den avskildhet man behöver, nära 
men inte mitt i resten av hemmet. (Conran 2001, s.50) Det lilla utrymmet på 
loftet stämmer också in på Conran (2001, s.30) teorier om att små rum och 
sömn passar naturligt bra ihop och menar att så länge sängen är stor nog och 
tillräckligt bekväm kan den lilla ytan ge en ombonad känsla av trygghet och 
avskildhet.  
 
De återkommande brister som framgick av intervjuer och intervjuguide var 
bristen till förvaring av bland annat kläder. Därför har två förvaringsmöbler 
platsbyggt uppe på loftet se figur 12. Genom att bygga platsbyggda möbler 
optimeras boendet rumsliga utrymmen och lämnar plats för större golvytor 
(Ching 2012, s.68). De inbyggda sänglådorna bredvid, under och framför 
sängen, utnyttjar därför det lilla utrymmet effektivt och ger ett städat och 
enhetligt intryck av rummet på loftet. För att komma upp till loftet finns en 

Figur 11. Översiktbild av 
studentboendet – sovplats. 
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stege som fästs i en skena i taket. Stegen går att förflytta i sidled ut med väggen 
den hänger på, se figur 13. Enligt (Ching 2012, s.31) skapar trappor anslutning 
mellan olika höjdnivåer av en interiör miljö. Han menar att trappor på vilket de 
utför denna funktion styr vår rörelse i rummet, hur vi närmar oss en trappa, 
takten och stilen på vår uppstigning och nedstigning och vad vi har för 
möjlighet att göra på vägen. Breda, grunda steg beskriver han, ger en 
inbjudande känsla medan en smal, brant trappa ger intrycket av en privat plats.  
Utformningen av designförslagets steg trappa och dess förmåga att ge ett 
intryck av privat passage upp till loftet, har även skapats utifrån (Conran 2001, 
s.78-80) teorier om att öppna trappor i form av exempelvis trappsteg som sitter 
fast i och sticker ut direkt ur väggen anses vara en smart lösning för mindre 
utrymmen och tar inte bort ljuset eller utsikten när man rör sig mellan olika 
våningar.  
 

Figur 13. Stegen går att flytta längs utmed väggen 
för att inte stå i vägen och sluter ihop nedervåning 
och loft på ett diskret sätt. 

Figur 12. Sovplatsen uppe på loftet lämnar 
friare utrymmen på nedervåningen.  
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4.7 Funktion – Badrum  
I utformningen av toalett och badrum har Bodin, Hidemark, Nyström och 
Stintzing (2014, s. 215-217) måttangivelser för hygienrum används som 
utgångspunkt. Badrummet har gjorts enligt standardmåtten av WC för 
rörelsehindrade och på så sätt inkluderas alla målgrupper. Målgruppen uppgav 
förvisso att toaletten tog en onödigt stor plats i relation till resten av boendet. 
Trots kännedom om det, anser jag att toalettens storlek i detta designförslag inte 
tar upp några stora ytor då resten av bostaden byggts på ett genomtänkt och 
organiserat sätt.  
 
För att få en bra balans mellan toalett, dusch och tvättställ i det rymliga 
badrummet har Ching(2012) teorier om den asymmetriska kompositionen av 
rummet brukats. Då kaklet i badrummet drar åt sig en del uppmärksamhet 
genom sin textur, har enheterna placerats med avstånd till varandra för att skapa 
jämnvikt och harmoni i rummet. Den första enheten består av tvättställ och 
duschkabin vilka tar upp hela kortsidan av badrummet och skapar en slags 
gruppering. En rymlig dusch ger mer tillfredställande än ett inklämt badkar 
(Conran 2001, s. 35), varpå det designvalet utförts. För att få en visuell balans 
mellan enheterna har toaletten placerats på andra sidan väggen, i en diagonal 
mot tvättstället, se figurerna 15-16 på badrummet. Tillskillnad från kök, där det 
finns många fördelar med att placera de viktigaste funktionerna nära varandra, 
kan små badrum bli trånga och opraktiska om allt staplas för tätt. En idé är att 
skilja toaletten från badkar, dusch och tvättställ - det underlättar också vid 
rusningstid morgon och kväll. (Conran 2001, s. 35).  
	

Figur 14. Översiktbild av 
studentboendet – badrum. 
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För att underlätta städningen inne på badrummet har toalett och tvättställ 
monterats hängande på väggarna, det frigör även mer förvaringsytor under och 
runt omkring.  
 
Ching (2012, s.29) skriver att dörrar skapar en fysisk kontakt mellan ett rum till 
ett annat. När de är stängda, stängs intilliggande rum ute och när de är öppna, 
kopplas flera utrymmen samman. För att kunna vara ostörd inne på badrummet 
har en skjutdörr hängts på väggen utanför. Skjutdörren tar upp liten plats genom 
sin funktion att öppnas sidledes och inte tvärs väggen likt, en vanlig dörr. När 
skjutdörren står öppen blir det en fin övergång och som Ching (2012) säger, en 
visuell, rumslig och akustisk koppling mellan badrum och det stora rummet. 
Om skjutbara väggar och dörrar skriver Conran (2001, s.83) kan användas för 
att skärma av inbyggda kök eller badrum och på så vis förhindra att funktioner 
som bara används ibland kommer att dominera hela boytan.  
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figur 15. Plan-vy badrum Figur 16. Närbild badrum - tvättställ, 
duschkabin och handdukstork 
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4.8 Funktion- hall 
 
Som tidigare nämnts så visade metoderna intervju, intervjuguide och rumslig 
analys på att studentbostäderna saknar bra förvaringsutrymmen, både i form av 
fristående och platsbyggda möbler. För att förebygga detta problem har en stor 
garderob byggts ut från väggen mellan hall och kök. Garderoben är designad 
för att rymma kläder, skor, städmaterial och de andra prylar som studenterna 
inte vill ha framme. Garderoben har två skjutdörrar varpå den ena har en hel 
kroppsspegel, se figur 17. Placeringen och antalet dörröppningar i ett rum 
påverkar människans rörelsemönster och där också valet av hur vi placerar 
möbler och organiserar våra aktiviteter(Ching 2012, s. 29). För att skapa ett bra 
rörelsemönster som inte hindrar användaren från att röra sig fritt i hallen har 
ytterdörren monterats med öppningen utåt. Måttet på dörren har anpassats efter 
Husmuttern AB standardmått på 900 millimeter. Måttet gör det således 
tillgängligt för en rullstolsburen att ta sig igenom entrén utan problem.  
 

 
 
	

 
 
 
	

Figur 17. Hall med stor garderob. Figur 18. Översiktsbild av studentboendet - hall. 
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5 Diskussion & slutsatser 
Det här arbetet har varit en lång process och balansgång i att planera tid åt både 
rapportskrivandet och designprocessen. Det har varit en krävande period med 
nya utmaningar att bemästra och känslan av att vara väldigt ensam i sitt arbete 
har stötts på flertalet gånger. Trots en tuff tid av hårt arbete så vill jag till 
följden av det sammanfatta denna resa med en positiv inställning till alla nya 
lärdomar. Studentbostäder som arbetet handlat om, kräver så mycket mer än 
enbart golv, tak och väggar. Det kräver noggranna iakttagelser och analyser av 
målgruppen, vilka om några vet vad rummet kommunicerar och inte. I denna 
studie har fokus främst varit att ta fram de viktigaste funktionerna i ett 
studentboende, detta utifrån en rumslig inomhusmiljö på 37 kvadratmeter.  
 
Genomgående har arbetet gestaltas för att uppfylla målgruppens behov och 
verksamhet bestående av de flertaliga aktiviteter de dagligen utför i sin 
studentbostad. Ching (2012, s.17) menar att ett rum anpassas efter hur 
människan använder det, karaktären av vår verksamhet och ritualerna vi 
utvecklar. För att kunna utföra dem påverkas planeringen, ordningen och 
organiseringen av hur vi utformar en rumslig miljö.  
 
För att uppnå denna utformning, i syfte att uppfylla studenternas behov, har 
arbetet krävt många rundor i granskningen av empiri och litteraturläsning. De 
teorier som eftersökts har främst bestått av innehåll som hört ihop med 
designens olika lösningar, hur man med designprinciper om rummet, i 
förhållande till sin kontext ska tänka för att göra hemmet trivsamt och 
funktionellt utifrån en specifik målgrupp. Återigen har Human-centered design-
tänket väglett denna studie, där mänskliga behov, förmågor och beteende först 
beaktas varpå en design skapats i syfte att tillgodose dessa specifika behov. 
 
Om arbetet gjorts annorlunda hade metoderna genomförts mycket tidigare i 
planeringen. Metoderna tar en stor del av tiden och om det görs fullständigt får 
man ut väldigt mycket på det. Denna studie tar upp tre metoder där antalet 
undersökspersoner gärna kunde ha varit fler om studien gjorts om på nytt. Då 
jag själv är student kan det ses som en risk att egna värderingar har påverkat hur 
gestaltningen utformas. För att motverka detta har arbetet strävat efter att 
genomgående utgå från empiri och teori i högsta grad. Detta för att lyckas 
besvara arbetets syfte, det vill säga att med rätt rumsliga designval 
kommunicera rummets funktioner och användningsområden för att bistå 
målgruppens behov.  
 
Resterande designval så som färg, materialval och lös inredning har gjorts 
neutral och utan att ta uppmärksamhet från ämnet som studerats. Detta har 
gjorts i syfte att ge både målgruppen och Husmuttern AB en helhetsbild av hur 
boendet kan se ut när någon bor i det. Dessa designval bygger varken på teori 
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eller empiri utan har gjorts utifrån egna bedömningar av vad som fungerat bra 
för sammanhanget och har inte med studiens resultat att göra. 
Sammanfattningsvis tar detta avsnitt upp hur studien resulterat i ett 
designförslag vilket tagits fram i syfte att besvara forskningsfrågan: 
 
På vilket sätt kan ett mindre enplanshus utformas för att kommunicera och 
uttrycka sina funktioner och användningsområden, riktat till en specifik 
målgrupp? 
 
Med denna studie konstateras, att för att kommunicera och uttrycka ett 
studentboendes funktioner, krävs god design anpassat för befintliga behov, 
friare utrymmen och en bra relation mellan samtliga av de rumsliga elementen. 
Studien framhäver och belyser rummets betydelse i både stor och liten 
utsträckning där alltifrån formen på en möbel till placering och storlek på 
fönster, golv och väggar, avgör människans situation och uppfattning av 
rummet. Uppfattningen av rummet och dess funktioner hänger ihop med hur en 
design är utförd och hur den tolkas av målgruppen. Genom teorier kring 
begreppet affordance har designvalen förstärkt sin uppgift att vara god design 
och därmed bidragit till en lättare användning hos målgruppen. Många av 
designvalen som studien framhäver, grundar sig från de problem som framgick 
under intervjuer och rumsanalys hemma hos målgruppen. Problemen kan i och 
med denna studie reduceras, mycket med hjälp av affordance och dess förmåga 
att visa på vilka handlingar som funktionerna, genom dess designval, placering 
och kontext uppmanar till, samt hur de bör och kan användas. Genom 
designprinciperna kring affordance har designförslaget inte bara kommit fram 
till smarta lösningar för just denna studie som rör ett enplanshus på 37 
kvadratmeter. Designförslaget är såldes också ett teoretiskt exempel på hur och 
när affordance hjälper människan att förstå en handling genom en design, utan 
påfrestning eller eftertanke.  
 
Enligt den insamlade empirin finns det mycket i ett studentboende som har 
utvecklingspotential gällande funktionernas storlek och utförande till avsaknad 
av bättre förvaringsmöjligheter. Utifrån empirin har designförslaget 
genomgående beaktat och skapat lösningar som förebygger att dessa problem 
och brister inte kvarstår i utvecklingen av framtidens studentbostäder.  
Slutligen har designförslaget tagits fram för att på Husmuttern AB:s vägnar 
visualisera ett rumsligt utformat material som vänder sig till studenter. Med 
detta gestaltningsförslag som utifrån en vetenskaplig grund, empiri och 
litteraturstudier anpassats för målgruppen, tror och hoppas jag att Husmuttern 
ABs önskemål blivit uppfyllda.  
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5.1 Vidare forskning 
Delar som studien inte tar upp är hur husets utsida och yttre kontext, d.v.s. hur 
och var studentbostaden bör placeras för att skapa en trygg miljö åt studenterna. 
Det framgick många missnöjen kring läget på huset, dess fönsterplacering som 
orsakade insyn och oväsen från allmänheten samt en otrygg känsla till att 
drabbas av inbrott. Detta är ett problem som jag föreslår åt fortsatta studier då 
studenter, deras boendesituation och trygghet är ett viktigt ämne att studera 
vidare i.  
 
Arbetet har begränsats i utförandet av husets väggar, golv, tak och fönster. 
Hade förutsättningarna för storleken på fönstren sett annorlunda ut hade 
förslaget troligen visat på fler sådana och i större format. Detta då storleken på 
ett fönster påverkar ljusstyrkan i ett rum, påverkar den även uppfattningen av 
rummets rymd. Fönster släpper in ljus och möjliggöra utsyn vilket förhindrar 
väggarna att vara barriärer i rummet. Forskning visar att rymden uppfattas som 
större då de yttre gränserna av rummet är mer öppna och genomträngliga. 
(Bokharaei & Nasar 2016) Detta är också ett ämne som jag rekommenderar åt 
framtida studier. Studier som lämpas åt exempelvis informationsdesigns 
studenter, ingenjörer och arkitekter som samtliga berörs av ämnet
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7 Figurförteckning 
Samtliga 3D visualiseringar och fotografier har producerats och tagits av 
Alexandra Thernell. 
 
Figur 1.  Branzells (1976) illustration av rymdsbubblan 
Figur 2.  Foto på Studentboendes takhöjd  
Figur 3. Foto studentboendes hall med förvaring  
Figur 4. Foto studentboendes kök 
Figur 5. Foto studentboendes skrivbord 
Figur 6. 3D visualisering, översiktbild av hela studentboendet  
Figur 6.1 3D visualisering, översiktsbild kökets placering 
Figur 7. 3D visualisering, pall konstruktion i kök 
Figur 8. 3D visualisering, upphängning av stolar i hall  
Figur 9. 3D visualisering, översiktsbild av arbetsplats 
Figur 10. 3D visualisering, skrivbordsdel och arbetsplats 
Figur 11. 3D visualisering, översiktsbild av sovplats på loft 
Figur 12. 3D visualisering av sovplats med förvaringsmöbler 
Figur 13. 3D visualisering, Stege med uppgång mot loft 
Figur 14. 3D visualisering, översiktbild av badrum 
Figur 15. 3D visualisering, detaljerad plan-vy av badrum 
Figur 16. 3D visualisering, närbild på handfat, duschkabin & handdukstork 
Figur 17. 3D visualisering, garderob och förvaring i hall 
Figur 18. 3D visualisering, översiktsbild av hall och entré 



7.1 Bilaga 1 
 

 Mailutskick av enkät   
 
Detta är en kort undersökning som görs i syfte att identifiera 
användarens(studentens) behov genom att söka mönster, strukturer och 
samband. Du som respondent är helt anonym då svaren enbart kommer att 
användas och sammanställas som material i min examensrapport. Ditt namn 
kommer inte att stå med. Var vänlig svara så utförligt som möjligt och lägg till 
en extra kommentar om du har någon åsikt utöver det som ställs i de sex 
frågorna.  
	

Tack	för	din	medverkan!		
 
 

1. Vilken typ av boende bor du och hur stort? (korridor, lägenhet, 
studentlägenhet osv.) 

2. Vad har du för primära behov i ditt studentboende?  
3. Vad har du för sekundära behov i ditt studentboende? 
4. Vilka brister finns med ditt boende? 
5. Är det viktigt med avskildhet, där aktiviteter och behov har sitt eget 

utrymme, hellre än att funktionerna blandas? Kan du beskriva hur du 
tänker där och varför du tycker som du gör? 

6. Hur skulle du beskriva ett funktionellt studentboende? 
	
	
Skriv	svaren	i	nummerordning	här:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Övriga	kommentarer:	
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