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IN
G Utveckling och industrialisering av byggprocessen innebär inte bara en förändrad byggprocess utan även förändrade aktiviteter 

inom denna. Detta ger upphov till att aktörerna inom processen behöver anpassa sig till nya villkor. Examensarbetet fokuserar på 
arkitekten och gestaltningsprocessens förändrade förutsättningar, för att undersöka hur man som arkitekt kan arbeta utifrån ett 
förbestämt byggsystem och vidare analysera vilka arkitektoniska värden som kan skapas.

Projektet P303 startades 2007 och ingår i NCC. Förstudie och produktutveckling inom P303 har lett fram till färdig produkt i form 
av lägenhetsplaner som genom konfigurering skapar parhus, alternativt radhus i två plan. Som en del av P303s utvecklingsarbete 
har jag fått möjligheten att genom aktionsforskning få svar på examensarbetets frågor samt utveckla och anpassa planer för att 
testa förslag till en ny sammansatt slutprodukt; ett fyra vånings lamellhus innehållande 16 lägenheter av 1-, 2- och 3 rum och kök. 
Förslag på planer, sektioner och skisser är ett resultat av detta examensarbete och är inte kopplade till P303s utveckling av den egna 
produkten.

Forskningsarbetet som bedrivits är av tvärvetenskaplig karaktär och analysen görs genom att teori från litteratur och forskning inom 
byggande, skrivprocessen och filosofin integreras i en presentation av fallstudien där även definitionen av kvalitet undersökts. 

Kvalitet är ett värderande mått av goda egenskaper hos ett föremål. Då man pratar om arkitektonisk kvalitet är föremålet uttalat 
och syftar till det byggda. Arkitektonisk kvalitet är således ett värderande mått av goda egenskaper hos det byggda, och bör där-
för baseras på en helhetsvärdering. Denna värdering innefattar kvaliteter av olika slag - mätbara och omätbara värden. Med Ola 
Nylanders forskning om omätbara värden som redskap, har det framarbetade förslaget analyserats. För vidare analys av hur den 
genomförda gestaltningsprocessen påverkats av sin industriella kontext, har resultat inom skrivforskningen använts.   

Genom denna analys framgår att man med fördel, redan i ett tidigt stadium av en industrialiserad gestaltningsprocess bör fokusera 
designarbetet på detaljnivå. Detta skiljer sig från den traditionella gestaltningsprocessen där arbetet generellt startas upp med 
fokus på koncept och analys, vilket syftar till att upprätthålla en sammanhållen helhet. Att på ett tidigt designstadium jobba på 
detaljnivå kan vara konstruktivt för den industrialiserade gestaltningsprocessen men medför risken att gå miste om övergripande 
arkitektoniskt syfte och abstrakta värden.
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Development and industrialization of  the construction process involves not only a change of  the process itself, but also the activi-
ties within the process. Therefore, people involved in the construction process ought to adapt to new conditions. Hence, this master 
thesis focus on the altered conditions facing the architect and the design process within an industrial context, in order to explore 
how an architect can be able to execute a design process based on a pre-defined building system and analyze which values that can 
be produced from such a process .
 
P303 started in 2007 as a part of  NCC. A pre-study and product development phase resulted in a product, consisting three differ-
ent housing plans which  by configurations creates two floor row houses. As a part of  the development within the project of  P303, 
the opportunity was given to conduct action research. This enabled conclusions and answers of  the research questions of  this thesis 
and further development of  proposals of  housing plans from the building system of  P303: a four-story staircase entry, containing 
16 units of  1-, 2– and 3 bedroom apartments. These plans, sections and sketches are a result of  this thesis and is not related to the 
development of  P303.
 
The research of  this thesis is multidisciplinary and the analysis that been made are based on theory from literature in construction, 
research from the writing process (as an attempt to look at other creative processes) and philosophy. This altogether have been in-
tegrated into the presentation of  the case study. Through this thesis, the definition of  quality was examined.
 
Quality is an evaluative measurement of  the good qualities within an object. When it comes to quality and architecture the subject 
is the building itself. Qualitative architecture is therefore an evaluative measurement that contains the good attributes within the 
building, and should therefore be measured on a holistic evaluation. Hence, such an evaluation process incorporates qualities of  
various types - measurable and immeasurable values. Research of  immeasurable values made by Ola Nylander has been an impor-
tant tool in the analysis of  the housing plan that where made through the case study. Ideas and results from research in the writing 
process were used to analyze how the design process is influenced by its industrial context.
 
This analysis shows the benefits of  working on a detailed level at an early stage of  an industrialized design process. Hence, such 
a process differs from the traditional design process where design in most instances starts with the focus on concepts and analysis, 
which aims towards a holistic end product. The risk of  detailed design on an early stage in the industrial design process, however, 
is that there might be a loss of  holistic design and abstract values.
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GESTALTNING:    utformning, formgivning.

KONFIGURATION:  sammansättning och struktur hos ett system. Med konfiguration menas även form i vilken delar (av viss sammansatt  
   helhet) är anordnade inbördes.

KOMPONENT:  “del av sammansatt helhet”. (www.ne.se)

METODIK:   tillvägagångssätt för att vinna kunskap eller lösa problem. (www.ne.se)

BYGGSYSTEM:  samverkande delar som ingår i en byggnad. (www.ne.se)

PREFABRICERAD: kommer från den engelska termen “prefabrication” som betyder förtillverkad. (Greger 2007)  

ELEMENT:   prefabricerade byggnadsdelar som utgör en del av byggsystemet.

DESIGN:   “formgivning, dvs. gestaltning av hantverksmässigt eller industriellt framställda produkter och miljöer.” (www.ne.se)

PROJEKTERING:  fas i byggprocsessen där arbetet som genomförs syftar till att fastställa hur den färdiga byggnaden skall gestaltas, 
   konstrueras och detaljutformas. (Nordstrand, 1996)

KVALITET:   grad av goda egenskaper. (Allén 1987)

KREATIVITET:  “förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv; att se verkligheten med nya ögon”. (www.ne.se)

PROCESS:   förlopp som innebär förändring eller utveckling av något.

SYSTEM:   “samling av element som hänger samman med varandra så att de bildar en ordnad helhet”. (www.ne.se)

ABSTRAKT:   “uppfattbar endast för tanken, begreppsmässig, icke konkret, ogripbar”. (www.svenskaakademien.se)

KONKRET:   “som kan direkt uppfattas med sinnena; verklig och tydlig; i filosofiska sammanhang om föremål som är lokaliserade i  
   tid och rum”. (www.ne.se)

LOKAL NIVÅ:  hög detaljeringsgrad. Fokus på konkreta värden och detaljer. 

GLOBAL NIVÅ:  låg detaljeringsgrad. Fokus på abstrakta värden för sammansatt helhet.  

NEDGLIDNING:  växling mellan lokal- och global nivå.  





1

1. INLEDNING

1.1 Bakgrund 
Som svar på kritik om låg produktivitet och många byggfel inom den 
svenska byggbranschen är i dag diskussioner och utvecklandet av det 
industriellt byggande högaktuellt – igen. 

Trenden att bygga industriellt går att avläsa på den svenska 
bostadsmarknaden där industriellt byggda flerbostadshus under de 
senaste tio åren ökat från 2 % till 15 % (Jansson 2010).

Ett av målen för utvecklingen inom industriellt byggande är att 
rationalisera och därigenom effektivisera byggprocessen. Utveckling 
och strävan efter ständig förbättring av denna process har gjort att 
innebörd och tillvägagångssätt inom industriellt byggande genomgått 
en förändring. Inspiration hämtas från industrins utveckling och 
produktionsmetoden Lean Production, där en huvudprincip är att 
identifiera faktorer i produktionsprocessen som inte skapar värde för 
slutkunden med avsikt att eliminera slöseri och således öka effektivitet 
och därigenom produktion. Till slöseri räknas de aktiviteter som 
inte direkt gynnar produkten. Omtagning och väntan är exempel på 
aktiviteter som kan räknas som slöseri.

Lene Dammand Lund (Vibaek-Jensen et al. 2006) gör en intressant 
reflektion kring Lean Production och gestaltningsprocessen. Hon menar 
att mycket av det som i Lean Production betecknas som slöseri faktiskt 
skapar värde i en designprocess. Överproduktion kan exempelvis vara 
nödvändigt i skisskedet där man genom att testa många olika lösningar 

Detta inledande kapitel presenterar ramarna för examensarbetet som består av; bakgrund, problemställningar, syfte, 
forskningsfrågor, avgränsningar, presentation av fallföretag samt en motivering till val av företag och fallstudie, vilket följs av 
arbetsprocessen och examensarbetets disposition.

får en överblick utifrån vilken man kan avgöra vilken som är den bästa. 
Väntan kan också ses som värdeskapande om man beaktar att de bästa 
lösningarna ofta kan komma medan man jobbar med något annat och 
att det därmed kan vara produktivt att ha saker vilande. 

Inom arkitektens kreativa process är dessa aktiviteter viktiga verktyg. 
Resultatet i den kreativa processen växer fram just genom att en 
grundidé bearbetas, analyseras, omarbetas och förfinas fram till 
slutgiltigt resultat. Vilken blir då arkitektens roll i ett industrialiserat 
byggande?
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1.2 Problemställning
Den industrialiserade arkitekturen utmanar den klassiska föreställningen 
om fulländade arkitektoniska verk som unika. Industrialiseringstanken 
bygger på en sammansatt arkitektur, som består av montage och som 
ritas utifrån begrepp om dynamik, föränderlighet och flexibilitet (Biem 
et al. 2007). Produktionsstrategier och nischer inom det industriella 
byggandet är under ständig utveckling inom byggbranschens företag. 
Hur dessa påverkar och integreras med strategier inom ramen för 
arkitektens förändrade utgångspunkt för utformning inom dessa 
processer är fortfarande oklart.

Det bör dock tilläggas att gränsen mellan traditionellt- och industriellt 
byggande inte är tydlig, då allt byggande idag innehåller ett visst mått 
av industrialisering (Vibaek-Jensen et al. 2006).

1.3 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att undersöka mötet mellan 
arkitektens metodik och en teknisk plattform, i form av ett förbestämt 
byggsystem. Undersökningen gör det möjligt att testa hur man som 
arkitekt kan arbeta i en sådan process.

Målet är att presentera idéer för anpassade planer som genom 
systematisering och konfiguration bildar ett lamellhus i 4 våningar, 
samt redovisa en muntlig och skriftlig akademisk uppsats som belyser 
arkitektens arbetsmetodik.

Arbetet utgår från följande tre teman:
• Arkitektoniska värden för brukaren
• Skapandeprocesser
• Konfigureringsmetodik

I snittet av dessa teman hämtas följande forskningsfrågor:

1.4 Forskningsfrågor
Hur kan man som arkitekt genomföra en gestaltningsprocess utifrån ett 
byggsystem med få frihetsgrader?
  
Vilka arkitektoniska värden kan man skapa med en metodik som bygger 
på konfigurering, utifrån “hårt styrande” förutsättningar?

1.5 Avgränsningar
Utvecklingen inom industriellt byggande är komplext och kan 
diskuteras utifrån en rad olika aspekter: ekonomiska, ekologiska, 
tekniska, processinriktade, organisatoriska, och sociala för att nämna 
några. Jag har valt att koncentrera mig på arkitektoniska möjligheter 
för utformning innanför ramarna av ett specifikt projekt. Detta betyder 
att examensarbetet inte syftar till att ge förslag på förändring av 
planeringsverktyg för ekonomi, teknik och logistik m.m. utan istället 
koncentreras på hur en designprocess kan se ut då den utgår från 
dessa. Utvecklingen av planer och systematisering av konfigurationer 
fokuserar på flerbostadshuset som bostadstyp.

1.6 Fallföretaget NCC och P303
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. 
Företaget verkar genom hela värdekedjan och skapar miljöer för arbete, 
boende och kommunikation. I NCC Sverige är NCCs verksamhet 
indelat i fyra affärområden; NCC Constructrion, NCC Roads, NCC 
Property and Development samt NCC Housing. (www.ncc.se)
 
Projektet P303 startades i slutet av 2007 med fokusområden inom:
• produkt/process
• ekonomi
• energi/miljö

KARIN GUSTAFSSON
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Inom P303 utvecklas ett byggsystem och en byggprocess som 
möjliggör ett bostadsbyggande med fast pris, säkrad kvalitet och 
energiförbrukning. Produktens design är utarbetad på förhand och 
tillverkning av produkten startar efter inblandning av kund. Inom 
P303 består produktvalet idag mellan lägenhetstyper om 2-, 3- eller 4 
rum och kök. Flexibiliteten i de standardiserade huskropparna ligger 
i möjligheten att bilda par- eller radhus. Konfigureringsmöjligheterna 
består i sammansättning av dessa lägenhetstyper, där förutsättningarna 
för konfigurering är att samma typ av lägenhet placeras vertikalt, i 
dagsläget upp till två våningar. 

För att kunna möta ett bredare behov och utöka P303s utbud av 
produkter syftar en del av utvecklingsarbetet till att testa andra typer 
av boende utifrån P303s byggsystem. Då erfarenhetsåterföring och 
kontroll av det valda byggsystemet är en central del av arbetet inom 
P303, är detta en viktig utgångspunkt i designprocessen av nya 
produkter. (Ahlström, Engström, Sandén 2011)

INLEDNING
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1.7 Motivering till val av fallföretag och fallstudie
P303s ambition är att utmana och våga tänka nytt inom 
fl erbostadsbyggandet. I min utbildning som civilingenjör inom 
arkitektur har jag intresserat mig för mötet mellan teknik och gestaltning 
- samspelet mellan ”hårda” och ”mjuka” parametrar. Jag såg det därför 
som en chans att genom att aktivt delta i en designprocess i ett projekt 
som P303, kunna undersöka ett sådant samspel på nära håll och 
samtidigt öka min förståelse om vad detta kan innebära.
   
Syftet med en ingående fallstudie var att undersöka hur man 
som arkitekt kan arbeta utifrån ett förbestämt byggsystem. P303 
möjliggjorde att jag genom research by design - undersökning 
genom den egna designprocessen - fi ck nya tankar om angreppsätt, 
möjligheter, begränsningar och förbättringar. Detta hade jag inte på 
samma sätt skulle kunna erfara vare sig genom studier av befi ntliga 
projekt, litteratur, forskning eller intervjuer.

1.8 Målgrupp
Examensarbetes målgrupp är personer involverade i utvecklingsarbete 
inom industriellt byggande samt studenter inom Samhällsbyggnad 
eller Arkitektur.

1.9 Rapportens disposition

METOD

INDUSTRIELLT BYGGANDE

ARKITEKTONISK KVALITET

SKAPANDEPROCESSEN

FALLSTUDIE

SLUTSATSER, DISKUSSION, REKOM-
MENDATIONER & FORSATTA 

STUDIER    

kap 2.

kap 3.

kap 4.

kap 5.

kap 6.

kap 7.

KARIN GUSTAFSSON

 Fig 1. Rapportens disposition.
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2. METOD

2.1 Vetenskapsteori
Aktionsforskning innefattar processer och företeelser som uppkommer 
genom att forskaren själv påverkar eller startar upp ett skeende, en 
aktion. Genom aktionsforskning undersöker forskaren själv vad som 
händer och hur (Wallén 1996).

Ett viktigt inslag i aktionsforskning är forskarens egen påverkan av 
den verkliga processen. Aktionsforskning bedrivs inte genom att 
initialt forskande skall leda till tillämpning och utförande. Istället 
ses genomförandet som undersökningsmetod och det är också 
undersökningen som används för både datainsamling och utvärdering 
(Wallén 1996). Forskningen i detta examensarbete har i huvudsak 
bestått av en designprocess som varit knuten till ett verkligt projekt. 
Genomförandet av denna process användes för både datainsamling, 
analys och närmandet av de egna forskningsfrågorna och kategoriseras 
därigenom som aktionsforskning.

2.2 Datainsamlingsmetod
Inom datainsamlingsmetod används två typer av metoder (Wallén 
1996): Den induktiva och den hypotetiskt-deduktiva metoden. De två 
metodansatserna förklarar den relation mellan teori och empiri som 
använts.

Genom en induktiv ansats eftersträvas att datainsamling sker helt 
förutsättningslöst, med målet att söka generella och teoretiska slutsatser. 
(Wallén 1996).   

Kapitlet presenterar den metod som tillämpats för att besvara examensarbetets forskningsfrågor.

I den hypotetiskt-deduktiva metoden har teorin en mer betydande 
och självständigare roll och utifrån den teori och erfarenhet som finns 
formas en hypotes. 

Den primära datainsamlingen har skett via aktionsforskning genom 
fallstudien där samtal, observationer och research by design genomförts. 
Samtal och diskussion har till största del inkluderat personer i 
anknytning till P303, NCC Construction och NCC Teknik, men även 
arkitekter och personer inom andra discipliner som fotografi, grafisk 
design och inom läraryrket.

En hypotetiskt-deduktiv metod har använts i de delar av studien som 
haft utgångspunkt i redan framtagen kunskap och där ett urval gjorts 
för vad som skall observeras och analyseras som stöd till den egna 
designprocessen och för vidare slutsatser.

2.3 Forskningsansats
I boken The new production of  knowledge: the dynamics of  sience and research in 
contemporary societies (1994) menar Gibbon och hans kollegor att det från 
mitten av 1900-talet har framkommit ett nytt sätt att bedriva forskning.
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2.5 Litteraturstudie
För att nå en bredare kunskap inom ämnet genomfördes en 
litteraturstudie. Vid examensarbetets början bearbetades generell 
information om industriellt byggande och tidigare genomförda 
projekt, för ökad förståelse av industriellt byggande och för inspiration 
inför designprocessen. Mot examensarbetes slut lades större vikt vid 
litteratur och tidigare forskning för fördjupad kunskap, för att kunna 
dra slutsatser om den egna designprocessen och sedan göra en analys i 
relation till tidigare gjord forskning.

2.6 Studiebesök
I samråd med handledare från NCC valdes två bostadsprojekt ut för 
platsbesök:
• BBB - Bedre Billigere boliger, ritat av Juul og Froost, Ölby, Köge, 

Köpenhamn. Projektet visar på en hög grad av repetivitet, men är 
samtidigt omskrivna för sina kvaliteter.  

 
• BoKlok, ritat av Vandkunsten i samarbete med Skanska och IKEA, 

Sophienborg, Köpenhamn. Projektet är geografiskt närbeläget och 
är av liknande, men enklare karaktär. 

Speciellt för just denna forskningsansats är att den tycks vara 
kontextdriven, problemfokuserad och tvärvetenskaplig och beskrivs 
framförallt i tvärvetenskapliga team. Dessa är oftast samlade under 
en kortare period och har fokus på specifika, verklighetsbaserade 
problem. Denna forskning kallar Gibbon och hans kollegor för Mod 2 
och skiljer denna från traditionell forskning, som märks Mod 1 (www.
en.wikipedia.org).

Mod 1 karaktäriseras som en akademiskt, utredningsbaserad forskning 
(www.en.wikipedia.org).

En designprocess i ett verklighetsbaserat projekt genomfördes. 
Utifrån denna har kunskap och empiri samlats för att lösa uppgiften 
med utformning av planer och konfigurationer av ett flerbostadshus. 
Denna process syftade även till att möjliggöra besvarandet av 
forskningsfrågorna. Forskningen som bedrivits har därför stått i relation 
till ett sammanhang som varit problemfokuserat och tvärvetenskapligt, 
vilket innebär att forskningen är av interdisciplinär karaktär enligt 
Mod 2.    

2.4 Fallstudie
Fallstudie är en strategi som är lämpad att använda när frågor som hur 
och varför skall besvaras (Yin 2003).

Den primära datainsamlingen i examensarbetet har varit en 
djupgående fallstudie av ett projekt, vilket bestått i utvecklingsarbete 
med en specifik designprocess inom ramen för P303 samt platsbesök 
kring ett pågående byggprojekt av P303s första radhus i Vallda, som 
ligger i Kungsbacka kommun strax utanför Göteborg.

Bostadstyp för utformning valdes i samråd med P303s projektchef.

KARIN GUSTAFSSON
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Under arbetets gång fanns en upplevelse av frustration över fördelningen 
av tid mellan fallstudie, litteraturstudie och dokumentation, då 
fallstudien upptog mer tid än väntat. Det fanns även tveksamhet inför 
om uppgiften skulle kunna avslutas med ett lyckat resultat. Wallén 
(1996) menar på att aktionsforskning kan medföra svårigheter bland 
annat genom att vara tidsödande och att resultaten inte alltid ger ett 
lyckat utfall och möjlighet till tillämpning, men att det då är processen 
i sig som är viktig.

Platsbesöken av det pågående byggprojektet i Vallda bidrog till ökad 
kunskap om det valda byggsystemet och rumsligheten av tidigare 
utvecklade planer fick upplevas. Då uppbyggnad av vägg, material, 
prefabricerade pod och dimensioner för plattbärlag som användes i 
detta byggprojekt, var utgångspunkten i den egna designprocessen 
var det till stor hjälp för den egna förståelsen av dessa komponenters 
faktiska egenskaper.

2.8 Metodutvärdering
Observationer och samtal med personer inblandade i arbetet med 
P303 och personer anställda inom NCC, har bidragit till ovärderlig 
erfarenhet och utgjort en stor del av examensarbetets datainsamling. 
Då denna information och kunskap hämtats inom ett specifikt företag 
är riskerna stora att resultat färgas av bland annat företagets kultur och 
värderingar. En bibehållen distans och neutral ställning till fallföretaget 
är en av de svårigheter som Wallén menar på kan uppstå genom 
aktionsforskning. 

Positiva effekter av aktionsforskning som vald metod har varit alla 
tankar och erfarenheter aktionsforskningen bidragit med genom ett 
nära samarbete med personer knutna till projektet. Att dessa personer 
haft olika akademisk bakgrund och skilda synsätt och värderingar har 
berikat examensarbetet. Arbetet har berikats dels genom ökad kunskap 
inom ett ämne som karaktäriseras av att vara just tvärvetenskapligt, men 
även kring de delar av forskningen som behandlat begrepp som kan 
upplevas och värderas olika; som exempelvis arkitektonisk kvalitet - ett 
begrepp vars innebörd är svårdefinierad och som kommer diskuteras 
längre fram i denna rapport.

Resultatets trovärdighet kan ifrågasättas i och med att designstudien 
genomförts av endast en person. Då aktionsforskning oftast bygger 
på studier av ett enstaka fall, menar Wallén på att frågor om 
generaliserbarhet blir besvärliga. Om fler personer testat samma 
genomförande hade resultatet möjligen sett annorlunda ut. Vidare 
menar Wallén att, för en mer generell bild av hur designprocesser inom 
industriellt byggande kan genomföras, hade fler företag och industriella 
byggprocesser behövt testas. Detta kunde dock inte genomföras inom 
ramen för det aktuella examensarbetet. 

KARIN GUSTAFSSON
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3. INDUSTRIELLT BYGGANDE

3.1 Definitioner
Det finns en rad olika tillämpningsmetoder inom industriellt byggande 
och även en gradering av industrialiseringsnivå inom dessa, vilket 
gör industriellt byggande svår definierat. Jerker Lessing, doktorand 
vid LTH definierar i sin licentiatuppsats (Lessing 2006) industriellt 
byggande enligt följande: 

”Med industriellt byggande avses en integrerad tillverknings- och byggprocess 
med genomtänkt organisation för effektiv styrning, beredning och kontroll av 
ingående resurser, aktiviteter och resultat med hjälp av användning av högförädlade 
komponenter”.

Vidare beskriver Lessing (2006) att grunden inom industriellt byggande 
utgörs av följande delområden:

• Beredning, styrning och kontroll av tillverkning och montage
• Utveckling av standardiserade byggsystem och tekniskt 

plattformstänkande
• Kundfokus
• Logistik och inköpsprocesser integrerat i byggprocessen

För att sätta forskningsfrågor och fallstudie i sitt sammanhang presenteras i detta kapitel en översikt av vad industriellt byggande 
kan innebära. 
 Inledningsvis presenteras definitioner av industriellt byggande för att tydliggöra innerbörden av begreppet. Därefter följer 
en kort redogörelse av påverkande faktorer inom det industriella byggandet i Sverige under de senaste 100 åren, för att förstå 
vart vi står idag. 
 Kapitlets avslutande del behandlar byggprocess, projekteringsprocess, produktionsstrategier, förutsättningar inom 
gestaltningsprocessen, samspelet mellan olika arkitektoniska parametrar och angreppssätt som kan tillämpas inom det industriella 
byggandet, vilket möjliggör kategorisering, analys av förutsättningar och vidare diskussion av den genomförda designprocessen. 

• Användning av informations- och kommunikationsteknik
• Montagebyggande men högförädlade komponenter och begränsad 

platstillverkning
• Systematisk erfarenhetsåterföring och prestationsmätning

Utifrån dessa delområden kan en utvärdering av företags 
produktionssystem och strategi genomföras för att få reda på i vilken 
grad dessa är anpassade till industriellt byggande.
    
Apleberger et al. (2007) väljer att dela upp begreppet enligt följande:

Industriellt byggande: byggande där tillverkningsprocesser sker i sluten 
miljö och där endast montage sker på arbetsplats.

Industrialiserat byggande: byggande vars processer för planering och 
tillverkning följer industriella principer med bland annat förtillverkade 
komponenter, men där en stor del av byggandet sker på plats.
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Ytterligare en definition av industriellt byggande är “Nyindustriellt 
byggande” som syftar till industriellt/industrialiserat byggande med 
fokusering på både teknik- och projektplattform och med tydligt 
produktfokus (Engström et al. 2010).

I detta examensarbete används begreppet industriellt byggande i 
övergripande syfte och innefattar då de tre definitioner som nämns 
ovan, då jag inte har för avsikt att definiera vilken tillämpningsmetod 
som använts utan istället syftar till ett mer generellt begrepp av 
byggande med övervägande inslag av industriella metoder.

KARIN GUSTAFSSON
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3.2 Industriellt byggande – en överblick
Det industriella byggandet ingick redan under 1920- och 1930 -talet i 
det modernistiska tänkandet i Europa och diskussioner hölls bland de 
svenska modernisterna i tidskriften ”acceptera” redan 1931, där man 
argumenterade för det industriella byggandets fördelar och menade på 
att: 

”Vi utnyttjar icke i byggandet vår egen tids resurser som vi gör på det flesta andra 
produktionsområden. Endast med hjälp av den industriella produktionen kan vi 
under det nuvarande tidsläget möta kravet på största möjliga effekt för lägsta möjliga 
kostad”.

Tankarna och tilltron till standardisering inom det svenska 
bostadsbyggande fick dock inte ordentligt fäste förrän i början av 
60-talet då det statligt stödda ”miljonprogrammet” genomfördes som 
svar på den dåvarande bostadsbristen. (Adler et al. 2005) 

Den kritik som riktats mot ”miljonprogrammet” har handlat om både 
sociala faktorer, storskalighet, arkitektoniskt uttryck och snabbt synliga 
tekniska brister (Adler). Adler menar vidare på att den enorma missnöje 
och den kritik och samhällsdebatt som följde, bidrog till att arkitekter 
förlorade en del av sin heder och lade grunden till arkitektkårens 
avståndstagande till vidare utveckling av det industriella byggandet – 
vilket i sin tur avgjorde hur det industriella byggandet kom att nå en 
tillbakagång.

Byggkommissionen fick 2002 i uppgift att granska den svenska 
byggsektorn. Målet med denna granskning var att ta till åtgärder efter 
kritik om dålig kvalitet och låg produktivitetsutveckling. Granskningen 
resulterade i rapporten ”Skärpning Gubbar” (2002), där en rad orsaker 
lyftes fram som bidragande orsaker. Några av de bidragande orsakerna  
som presenteras är byggfel, en outvecklad byggprocess samt bristande 

erfarenhetsåterföring. 2007 nämner den statliga Byggkommittén, i sitt 
utvecklingsprogram ”UTMÄRKT! Samhällsbyggnad”, industriella 
processer som ett av tre viktiga fokusområden. Även Boverkets 
Byggkostnadsforum, nämner industrialiserat byggande som ett 
prioriterat område. (www.regeringen.se)
 
Innan lågkonjunkturen 2008 var Sveriges stora entreprenadföretag 
i full gång med utveckling inom industriellt byggande. Peab med 
byggsystemet PGS, HSB med HSB plattform, JM med projektet 
Strukturerad projektering, NCC med NCC komplett m.fl. Olika 
varianter men med målet om ett effektivare byggande och utveckling 
av den traditionella byggprocessen (Törnros 2007). Lågkonjunkturen 
2009-10 medförde på många håll ett avstannande av denna utveckling 
vilket av många ansågs som ännu ett bakslag för det industriella 
byggandets utveckling (Engström et al. 2010).

Med lågkonjunktur och lärdomar av tidigare utvecklingsarbete inom  
industriellt byggande i ryggen, går nu det industriella byggandet in i ett 
nytt skede. Behovet av en lösning om fördelning av globala resurser och 
en ökande befolkning indikerar behovet att utveckla nya lösningar på 
hur denna problematik bör hanteras. Inom byggandet skulle möjligen ett 
industriellt byggande vara en lösning på ett helhetstänkande där faktorer 
som ekonomi, ekologi, kvalitet och logistik noggrannare kan planeras 
och användas. Sekventiell produktion inom det klassiska byggeriet 
utmanas här av ett processförlopp där aktiviteter i byggprocessen kan 
fortlöpa parallellt eller med viss överlappning. I ett tidigt stadium av 
industriellt byggande låg stor fokus vid komponenter och produktionen 
av dessa. Nu pratas det istället om att se byggsystemet som en teknisk- 
och en processplattform – vilket har kommit att utgöra huvudlinjen 
inom det ”nyindustriella byggandet” (Engström et al. 2010).

INDUSTRIELLT BYGGANDE
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3.3 Byggprocessen
En stor fördel med industriellt byggande är den förkortade byggprocessen 
som uppnås genom att utförandefasen minskar (fi g 3). (Greger 2007)
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byggprogram
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program
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 Fig 3. Industriellt byggprocess vs. traditionell byggprocess  Källa: Greger (2007)
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3.3.1 Projekteringsprocessen

A

K, I
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handlingar

Beredning för
produktion

Program
Skisser
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handlingar

 Fig 4. NCCs traditionella projekteringsprocess. Källa: NCC (2011)

INDUSTRIELLT BYGGANDE

Gestaltningsfasen är en del av projekteringsprocessen inom både 
traditionellt och industriellt byggande.

Fig 4 visar exempel på en traditionell projekteringsprocess. 
Projekteringsförloppet är linjärt och de handlingar som arbetas fram 
under processens olika faser är projektspecifi ka. Gestalningsförslagen 
i den traditionella projekteringsprocessen fokuserar på det enskilda 
byggprojektet och är på så sätt unikt anpassade.

Examensarbetet fokuserar på projektering inom industriellt byggande, 
vilket illustreras i ett exempel längre fram i rapporten (fi g 8, sid 30). 
Fig 4 och fi g 8 visar tydliga skillnader mellan den traditionella och den 
industriella projekteringsprocessen.

Industriella byggprocesser ser olika ut beroende på vilken typ av 
produktionsstrategi och process som tillämpas. Under de industriella 
byggprocesser där produkt/produktfamilj är utformade enligt 
produktionsstrategi make to order eller make to forecast (fi g 5, sid 14) har 
gestaltningsarbetet utgjort stor del av uppstart och utformande av 
den industriella processen. Gestaltningsförslag som arbetats fram vid 
projektets uppstartsskede kan därefter löpande appliceras in i projekt vid 
aktuell affär, antingen som färdig produkt eller efter viss konfi guration 
för anpassning till kund. På detta sätt möjliggörs ett återanvändande av 
handlingar från tidigare gestaltningsfas och kommande gestaltningfaser 
kan därför uteslutas alternativt förkortas avsevärt.

Valet av kundanpassningsgrad är därför inte kopplat endast till 
produktionsstrategi utan också till gestaltningsprocessen i det enskilda 
projektet, vilket ger kundanpassning och gestaltningsprocess ett direkt 
samband.
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3.4 Produktionsstrategier
Modellen nedan (fi g 5) presenterar fyra strategier och beskriver i vilket 
skede kunden blir delaktig i byggprocessen (Winch 2003).

Winch beskriver följande strategier:
• Concept to order – Unika lösningar tas fram genom att kunden är 

delaktig från processens början.
• Design to order – Grundläggande produktkoncept utvecklat av 

företaget med viss möjlighet till kundanpassning. 
• Make to order – En utarbetad design, produkt eller produktfamilj, 

som i vissa fall kan konfi gureras efter kundens behov. Då produkten 
anpassas till kund utifrån de givna ramar som är gällande för 
produkten, kategoriseras detta av Winch som en blandning mellan 
Make to order och Customised.

• Make to forecast – Produktion sker utan kundpåverkan. Kunden blir 
delaktig först då produkten är klar.

 Fig 5. Produktionsstrategier och processfl öden. Källa: Winch (2003)

3.5 Kvalitetsmål inom industriellt byggande
CINARK (center for industriel arkitektur) som är en del av Institutitionen 
för Teknologi vid Kunsakademiets Arkitektskole, Köpenhamn, bedriver 
forskning inom industriellt byggande, vilket har gett upphov till en rad 
böcker i ämnet.  

Genom CINARKs analys av intervjuer genomförda med praktiserande 
arkitekter, framkommer en uppdelning där kategorisering sker i form 
av kvalitetsmål som konkreta, abstrakta, eller en blandning av konkret/
abstrakt (Vibaek-Jensen et al. 2006). 

Uppdelning och innebörd presenteras följande (Vibaek-Jensen):

Konkreta kvalitetsmål: material, ljus och utfackningspartier i byggnaden 
(ljusinfall och utsyn), detaljutformning, teknisk kvalitet och miljöaspekter.

Konkret/Abstrakta kvalitetsmål:  proportioner och skala samt stadsmässighet, 
vilket syftar på anpassning till plats och specifi k situation för den 
enskilda byggnaden.

Abstrakta kvalitetsmål: Originalitet och konstnärliga element som 
bidrar till berikande av byggnadens helhet, arkitektonisk ärlighet och 
avläslighet i byggnaden samt fl exibilitet. 

3.6 Gestalningsprocessens förutsättningar
Ett viktigt verktyg som arkitekter använder sig av för att uppnå 
arkitektonisk kvalitet är att förhålla sig till kundens behov och platsen 
där byggnaden skall uppföras. En analys av kundens behov och 
platsens förutsättningar hjälper också arkitekten att skapa ramar för 
den kommande designprocessen inom det traditionella byggandet. 
Vad utgår arkitektens arbete ifrån och hur sätts givna ramar inför 
kommande arbete då man inte har kännedom om slutkund eller vilka

KARIN GUSTAFSSON
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förutsättningar byggnaden ifråga har att förhålla sig till?

Gestaltningsprocessens påverkan av strävan att tillgodose kundens 
önskemål ter sig olika. 

Danska arkitektkontoret Arkitema är exempel på ett företag som 
gjort kundbehov till en affärsidé och utvecklat en tydlig strategi kallad 
”Sensemaking” för att väva in dessa behov som en central faktor i 
gestaltningsarbetet. Gestaltningen utgår från ett outtalat kundbehov 
grundat på utredningar, antropologiska metoder och noggranna 
analyser gjorda av experter inom olika discipliner. (www.arkitema.dk)   

Arkitekten Helle Juul, från Juul Frost Architects i Köpenhamn, tar 
istället upp ”brukarinnovation” som begrepp och ser dialogprocesser 
med blivande intressenter som ett sätt att inkludera kunden i processen. 
(www.byggindustrin.com)

Här kommer två utgångspunkter till uttryck: den första innefattar 
att man på detaljnivå känner till behovet för kunden och för det 
specifika hushållet som skall upprättas, medan den andra syftar till 
de bostäder som upprättas utifrån en generell basis. Inom den andra 
utgångspunkten jobbar man utifrån ett mer generellt perspektiv som 
bygger på antagande och spekulationer om slutkundens behov utan 
dennes delaktighet i designprocessen. (Kazi et al. 2007) 

Gestaltningsmöjligheterna kan, inom industriellt byggande, ses som 
begränsade. Detta leder vidare till idén om framtagning av processer/
komponenter för standardisering. Standardisering bygger på 
utvecklandet av processer/komponenter för upprepat genomförande 
eller användning och för att denna process skall vara effektiv och 
ekonomisk bör processen/antalet av komponenter avgränsas.

Denna avgränsning samt den valda processen/komponenternas 
möjligheter och begränsningar är då utgångspunkt för 
gestaltningsprocessen. (Törnros 2007)

Analys av platsens förutsättningar och dess påverkan av 
gestaltningsprocessen varierar beroende av vilken process och 
byggsystem som tillämpas. Inom industriellt byggande ges i stor 
utsträckning byggnaden ett sammanhang efter det att utformning är 
klar, vilket gör att platsförutsättningar inte påverkar gestaltningsarbetet. 
Koncentration ligger istället på process och produkt, vilket tillsammans 
med företagets syn på kundbehov, utgör de ramar som arkitekten inom 
en ”industriell gestaltningsprocess” skall förhålla sig till.

3.7 Samspelet mellan arkitektoniska parametrar
I arbetet med hur arkitektonisk kvalitet skall uppnås inom industriellt 
byggande lyfter CINARK fram vikten av att synligöra arkitektoniska 
parametrar i relation till de industriella produktions - och processvillkor 
som är grundläggande i dagens byggeri, vilket ger följande 
frågeställningar (Beim et al. 2007):

I vilken grad kan produktionsoptimerade byggsystem och element 
ändras och anpassas en specifik situation utan att tappa sin rationella 
dimension?

Hur kan specifika rumsliga intentioner göra dessa system och produkter 
varierade och flexibla – och mer arkitektoniskt intressanta?

INDUSTRIELLT BYGGANDE
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I denna diskussion förhåller sig CINARK till följande tre hypoteser:

• Vid utveckling av industriella produktionsformer och produkter 
eftersträvas rationella och universella lösningar som ofta inte kan 
relateras till den kontext, som den slutgiltiga byggnaden ges.

• Logiskt defi nierade byggsystem och byggkoncept leder till nya 
möjligheter att möta krav om arkitektonisk variation och potential 
att uppnå olika eller särskilda arkitektoniska kvaliteter.  

• Industriellt framställda produkter och system kräver en annan 
designmässig behandling av detaljer och övergång mellan 
komponenter och element, vilket resulterar i ett säreget arkitektoniskt 
uttryck och formspråk.

Utifrån ovanstående hypoteser berörs tre centrala begrepp: produkt/
produktion, system och kontext (fi g 6). (Beim et al. 2007)

 Fig 6. Centrala bergrepp inom industriell arkitektur; 
Produkt/produktion, system och kontext. Källa: Biem et al. (2007)

Enligt CINARK kan två motsatta system defi nieras: det system som 
bidrar till ett öppet lösningsrum - och det som bidrar till ett slutet. Med 
detta syftar man på lösningar som antingen fokuserar på komponent- 
och element nivå och som därigenom kan ingå i många olika lösningar, 
eller de byggsystem som är kompletta systemlösningar (byggkoncept).

I ett arkitektoniskt sammanhang menar CINARK på att dessa två 
kategorier öppnar upp för olika grader av frihet och begränsningar att 
uppnå olika designlösningar, vilket gör att dessa kan värderas mer eller 
mindre anpassningsbara i förhållande till en given kontext – program, 
tid, plats och kultur.

Industriella produktionsprocesser och produkter som ingår i 
väldefi nierade systemlösningar, kan betraktas som en stor utmaning att 
lyckas med sett i relation till en generell arkitektonisk kvalitetsuppfattning. 
Denna uppfattning bygger på helhet och uppfattas som den 
sammanhållning som uppstår vid formulerandet av övergripande 
koncept, principer, föreställningar samt intentioner vilka utarbetas 
i byggprojekt på alla nivåer. Samlat sett resulterar dessa nya villkor i 
ett annat projekteringsförlopp. CINARK poängterar att detta nya 
projekteringsförlopp kräver andra eller nya former för arkitektoniska 
kompetenser än de vi har i dag, och menar vidare på att det bland annat 
kommer krävas en större produktmässig och teknologisk kunskap, där 
arkitekten bör vara kapabel att koppla samman kvalitetsparametrar på 
produkt och komponentnivå med kvalitetsparametrar på helhetsnivå. 
(Beim et al. 2007)

PRODUKT/PRODUKTION

KONTEXT SYSTEM

KARIN GUSTAFSSON
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Utifrån detta resonemang sammanfattar CINARK två ”logiker”:
• Den tekniska/ekonomiska ”logiken”, som innefattar rationell 

optimering, verksamhetsekonomi och ”det realistiska”.
• Den arkitektoniska/totalekonomiska ”logiken”, som innefattar 

värden och kvalitéer för brukaren, samhällsekonomi och ”det 
önskvärda”.

CINARKs resonemang har utgångspunkt i det intressen som ligger i 
spänningsfältet mellan de möjligheter och villkor, som industrin i dag 
upprättar och de arkitektoniska kvalitetsparametrarna, som knyts till 
brukaren. (Biem et al. 2007)

Hur bör vi då ta oss an utmaningen att få in arkitektonisk kvalitet i de 
nya optimerade byggprocesser som ett utvecklande av de industriella 
byggande innebär? Hur kan arkitektens arbete anpassas till dessa 
processer och vice versa?

                       

3.8.1 Pragmatiskt angreppsätt
Detta angreppsätt utgår ifrån tanken om ”god arkitektur” grundad på 
funktion och logik. Arkitektens roll är inte att uppfinna radikala värden 
utan istället komma med kvalificerade genomarbetade lösningar med 
övergripande god standard. Kunskap är generellt baserat på vana 
och tradition som bygger och utvecklas i förbindelse med arbetet av 
konkreta projekt och med de medarbetare som är involverade i dem. 
Det finns ingen övergripande systematisk modell för utvärdering 
och förmedling i projekten. Erfarenhetsåterföring och förmedling av 
kunskap sker istället genom att äldre medarbetare lär upp yngre genom  
det praktiska projektarbetet. Uppgiften (och möjligheten) är att skapa 
helheter av fragment, som redan existerar. En karaktär som skulle kunna 
symbolisera detta angreppssätt är hantverkaren. Sammanfattningsvis 
skulle man kunna säga att arkitekturen är beroende av den konkreta 
projektsituationen och dess villkor. Den pragmatiske arkitektens arbete 
är huvudsakligen projektorienterad och baseras på lång tradition, som 
lutar sig mot en byggnadsstil där användandet av kunskap är intuitiv  
och inte explicit (uttalad). 

3.8.2 Akademiskt angreppssätt
Bakom detta angreppssätt ligger en förståelse för arkitektur ur ett 
helhets perspektiv. Bara arkitekter kan få fullt grepp om denna 
komplexitet, som dock uppstår som ett samarbete mellan olika parter, 
där alla bidrar med specifika kompetenser. Arkitektens roll är att 
översätta och synligöra de olika infallsvinklarna. Kunskap insamlas 
systematiskt och ställs emot existerande kunskap. Där avvikelser bara 
från standardmetoden görs då alternativa framgångssätt och konkreta 
lösningar visar sig vara bättre än de sedvanliga. Kunskap införskaffas 
inom företaget. Arbetsmetoder är fasta och specifikt välkända lösningar 
(typologier) som efterhand anpassas och justeras. Arbetet med det 
enskilda projektet är uppdelat i faser och de enskilda arbetsuppgifterna 

INDUSTRIELLT BYGGANDE

3.8 Angreppssätt inom arkitekturen
CINARK har utifrån detaljerade intervjuer med praktiserande arkitekter 
och fallstudier, undersökt i vilken grad designstrategier används i den 
kreativa processen för att uppnå en önskad nivå av arkitektonisk kvalitet 
inom det industriella byggandet. I boken Kvalitetsmål i den arkitektoniske 
designprocess presenterar CINARK en teoretisk modell, som utgår från 
tanken om att man genom en analys av arkitektens angreppsätt kan 
analysera hur arkitekten förhåller sig till arkitektoniska kvalitetsmål. 
CINARK poängterar att angreppssätten är generaliserande och att 
dessa kan användas både för arkitektkontor men också inom andra 
formgivningsmässiga sammanhang, på en generell nivå och inom 
specifika projekt. I det följande presenteras de fyra angreppssätt som 
CINARK utgår i från i sin teoretiska modell:
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specificerade, så att man lätt kan fördela uppgifter och ansvar. 
Målsättningar för arkitektonisk kvalitet är typiskt överordnade och har 
generell karaktär som ”hållbar arkitektur”, ”billigt byggande” eller 
”utnyttjande av dagsljusets potentialer”. Genom den förbestämda 
metoden har man en bild över hur man skall uppnå de förväntade 
kvalitetsmålen. En karaktär som skulle kunna symbolisera detta 
angreppssätt är vetenskapsmannen. Det akademiska angreppssättet 
ställer krav på arkitekturens autonomi. Den är huvudsakligen 
processorienterad, bygger på tradition (evolution) och har en hög nivå 
av explicit kunskapsinsamling.

3.8.3 Management-fokuserat angreppssätt
Arkitektur skapas i fältet mellan olika aktörer både inom- och utanför 
byggsektorn. Arkitekten är bara en av aktörerna och har ingen särskild 
status i förhållande till att skapa arkitektur. Att söka arkitekturens 
essens är därför irrelevant. Arkitektens roll är att bidra till process 
och resultat genom sina kärnkompetenser. Att skapa arkitektur är 
ett företagande som vilket som helst och bör därför först och främst 
ge överskott. Effektivt ledarskap och rationellt tänkande är ett krav i 
relation att uppnå ett gott resultat. Insikt bygger på teoretisk kunskap 
om och modeller för hur man driver verksamheten samt samlad intern 
erfarenhet uppnått genom evaluering av faktorer som omsättning, 
uppdragstyp, medarbetarvolym, medarbetar- och kundtillfredsställelse 
samt mediebevakning. Ledningen förvaltar den insamlade 
informationen, som används som beslutsunderlag. Nyckelordet är 
verksamhetsorganisation. Den specialutbildade ledningen använder en 
teoretisk organisationsmodell som grund i sitt dagliga ledarskap. Genom 
specialisering av den enskilda medarbetaren uppnås bättre kontroll 
och styrning av den enskilda medarbetarens insats, så kompetenserna 
innanför verksamheten utnyttjas optimalt. En förutsättning för 
arkitektonisk kvalitet er först och främst sund ekonomi. Genom att ha 

tillräckligt med ekonomiska resurser både innanför det enskilda 
projektet och i verksamheten som helhet uppnås det utrymme, som 
är nödvändigt för att ge plats åt det innovations- och nytänkande, som 
krävs för att kunna skapa go arkitektur. Sammanfattningsvis uppfattas 
arkitektur under management-fokuserat angreppsätt som en av beroende 
disciplin. En karaktär som skulle kunna symbolisera detta angreppssätt 
är managern. Arbetet sker huvudsakligen processorienterat, innovativt 
och med en hög grad av explicit kunskapsinsamling.

3.8.4 Konceptuellt angreppssätt  
Arkitektur är en konstart i detta angreppssätt, och den enskilda 
byggnaden skall trots kopplingen till de tekniska lösningarna kunna 
stå som självständigt uttalande, och vara mer än bara de fysiska 
ramarna för diverse mänskliga aktiviteter. Att arbete som arkitekt ses 
som ett kall; man har något på hjärtat och kan helt enkelt inte hållas. 
Varje enskilt verk har sina särskilda förutsättningar, och man kan 
därför inte omedelbart söka kunskap från andra projekt, eftersom 
detta kan ha en hämmande och begränsande påverkan. Arkitekturen 
överskrider på så sätt sin egna fysiska form, där det underordnas ett 
universellt budskap. Varje projekt utgår från att vara ett oskrivet blad, 
där konceptet sätter ramarna för hur man borde gå tillväga. Detta 
koncept kan utgå från eller vara inspirerat av delar av verkligheten, 
men genererar en egen inre logik. Kvaliteten ligger i konceptets 
styrka och tolkningen i det färdiga resultatet, som samtidigt skall lösa 
projektets tekniska och funktionella krav. Kvaliteten ligger också i 
nytänkande och i den särskilda karaktären. Målsättningar fastställs 
på projektnivå genom konceptet. En karaktär som skulle kunna 
symbolisera detta angreppssätt är konstnären. Inom det konceptuella 
angreppssättet uppfattas arkitekturen som en autonom disciplin. 
Arbetet är projektorienterat, innovativt och baseras på intuitiv icke- 
explicit kunskap.   

KARIN GUSTAFSSON
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4. ARKITEKTONISK KVALITET

4.1 God arkitektur
Vitruvius, den romerske arkitekten och ingenjören författade redan 
under det första århundradet f. Kr De architectura libri decem (”Tio böcker 
om arkitektur”), där han understryker vikten av ett brett kunskapsfält 
för möjliggörandet av god arkitektur. Enligt Vitruvius är arkitekturens 
kärna balansen mellan skönhet, hållbarhet och funktion. Denna 
beskrivning styrks av Nylander (2003) som över 2000 år senare beskriver 
arkitektonisk kvalitet som ”förhållandet mellan teknik, funktion och 
skönhet” (Forshed et al. 2003). 

Även arkitekturhistorikern Elias Cornell gör en iakttagelse av betydelsen 
av den goda arkitekturen som en sammansättning av faktorer, där han 
i huvudsak delar in arkitekturen i estetiska och praktiska sidor, som 
i samspel bildar arkitekturen i sin fulla mening. Cornell definierar 
arkitekturen som ”estetisk organisation av praktisk verklighet”. (Nylander 
1999) 

Inom byggbranschen upplevs många gånger en problematik att värdera olika typer av kvaliteter genom att väga dessa mot 
varandra. Ekonomiska argument kan stödjas av uträkningar och kalkyler, konstruktionslösningar kan beräknas både ekonomiskt 
och hållfastighetsmässigt men gestaltningsförslag saknar mätbara argument. Denna problematik skulle kunna jämföras med 
svårigheten att väga faktorer med olika enheter mot varandra. Vilket är det mest fördelaktiga köpet: en meter nylonlina eller ett 
kilo äpplen? Detta är naturligtvis omöjligt att ge ett generellt svar på.
 I forskningsfrågan; “Vilka arkitektoniska värden kan man skapa med en metodik som bygger på konfigurering, utifrån 
“hårt styrande” förutsättningar”, tas begreppet om arkitektoniska värden upp. För att förstå vilka värden som kan eftersträvas 
i en designprocess, kommer jag i följande kapitel diskutera arkitektoniska värden och kvalitet som begrepp och hur dessa kan 
uppfattas. Finns det centrala föreställningar om värden inom arkitekturen? Och i så fall, vilka?

Dessa resonemang ger oss en uppfattning om av vad god arkitektur 
kan vara, men inte vad god arkitektur innefattar. Vitruvius och 
Cornells tankar om arkitektur talar för den goda arkitekturen som 
något komplext och tvärvetenskapligt, vilket också bör innefatta att en 
rad kvaliteter bör tas i hänsyn till för att en god arkitektur skall kunna 
uppnås. I Vitruvius definition om balansen mellan skönhet, hållbarhet 
och funktion berörs återigen svårigheten i samspelet och värderingen 
mellan de tre. Där skönhet är det begrepp som har svårt att stödjas 
med hjälp av uträkningar och objektiva argument. Även i Cornells 
iakttagelse stöter vi på svårigheter av en sådan värdering. Både estetiska 
och praktiska sidor går att uppleva men på skilda sätt, genom våra 
sinnen eller i en mer faktisk bemärkelse.

En av svårigheterna i att definiera hur den goda arkitekturen skulle 
kunna uppnås kan ligga i betydelsen av begreppet arkitektoniskt värde. 
Arkitektoniskt värde kan ses som en positiv värdering av det byggda - 
en kvalitet (Hultman 1998), vilket diskuteras i följande avsnitt.
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4.2 Kvalitet som begrepp
Svensk ordbok (Allén 1987) förklarar ordet kvalitet som ”grad av 
goda egenskaper”. Hög kvalitet skulle därför kunna tolkas som något 
som uppfattas ha många goda egenskaper, och låg kvalitet något som 
omfattar få goda egenskaper (www.formlara.lth.se). Ordet kvalitet har 
sitt ursprung i latinets qua´litas som kan översättas ”beskaffenhet” eller 
”grad av egenskap”.

Enligt standard (ISO) är kvalitet ”alla sammantagna egenskaper 
hos en produkt som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller 
underförstådda behov”.

I filosofiska sammanhang beskrivs kvalitet som en egenskap 
där upplevelser och värden ses som estetiska utvecklingar av 
kvalitetsbegreppet. (Johansson et al. 2005)

I licentiatuppsatsen Mellan människa och material - om att beskriva arkitektur 
och arkitektonisk kvalitet skriven av Mats Hultman, Arkitekt och Tekn. 
Dr. Universitetslektor i formlära, beskrivs kvalitet som en värdering 
av positiv bemärkelse. Med detta som utgångspunkt görs följande 
tolkningar (Hultman 1998):

John Locke, (1632-1704), ansedd som grundaren av brittiska empiriska 
filosofin, sätter likhetstecken mellan det goda och lyckan. Det som 
gör människan lycklig är gott i sig, något som även den engelske 
moralfilosofen Jeremy Bentham (1748-1832) grundare till utilitarismen, 
står bakom. Bentham drar likhetstecknet ett steg längre om anser att 
gott  = lycka = nytta. 
Enligt Immanuel Kant (1724-1804), rysk professor, filosof  och grundare 
av den kritiska filosofin är gott = rätt. 

Friedrich Nietzsche (1844-1900), tysk filosof  som kallats den förste 

postmodernisten, förklarar det goda som perspektivistiskt styrt (styrt 
av den utgångspunkt man uppfattar det goda ifrån). Hultman (1998) 
översätter dessa tre definitioner till diskussionen om arkitektonisk 
kvalitet genom att dra slutsatsen att vi inte bör acceptera endast en 
lära, då vi pratar om arkitektonisk kvalitet.

Den grekiske filosofen Demokritos (460-371 f.kr) delar upp 
kvalitetsbegreppet i två kategorier, objektiva och subjektiva kvaliteter. 
Uppdelningen av kvalitetsbegreppet görs med hänsyn till föremålens 
naturgivna tillstånd eller människors uppfattande av dem. Objektiva 
kvaliteter är egenskaper som tyngd, storlek och täthet medan subjektiva 
kvaliteter som smak, lukt och färg är egenskaper som grundas på 
människor uppfattande av föremålen. (Johansson et al. 2005)

Robert M Pirsig, amerikansk författare och filosof, använder istället 
statisk och dynamisk kvalitet för att beskriva begreppet kvalitet. Pirsig 
menar på att kvalitet är omöjligt att definiera men att vi alla ändå 
känner igen kvalitet då vi stöter på den. Dynamisk kvalitet menar 
Pirsig, är den ”rena, odefinierade kvaliteten”. Dynamisk kvalitet är 
den som upplevs ”som en överraskning”, medans statisk kvalitet är 
den som ”man förväntar sig”. Enligt Pirsig består världen i huvudsak 
av kvaliteter och värden. Istället för att dela in kvaliteter i objekt och 
subjekt fokuserar Pirsig på relationen mellan dessa kvaliteter, där han 
menar att upplevelsen av kvalitet är relaterad till kunskap och empiri. 
(Hultman 1998), (Pirsig 1992)

Kvalitet är alltså ett värderande mått. Genom kvalitet som värderande 
begrepp får vi reda på om något är av hög kvalitet, låg kvalitet eller 
om kvalitet saknas (Johansson et al. 2005). Johansson kommer fram till 
att kvalitet kan länkas till specificerande egenskaper, mått och mätbara 
krav.

KARIN GUSTAFSSON
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Engström et al. (2010) beskriver arkitektonisk kvalitet med hänsyn till 
industriellt byggande. Denna beskrivning är ytterligare en tolkning av  
arkitektonisk kvalitet som tvärvetenskaplig; 

”en uthållig, samlad bild av byggteknisk, processmässig, förvaltningsmässig, 
funktionell och estetisk kvalitet i den byggda bostaden och i möjligheterna för arkitekter 
att arbeta med dess utformning”.

Frågan om hur vi skall kunna utvärdera dessa kvaliteter kvarstår. 
Enligt Demokritos uppdelning av kvalitetsbegreppet i objektiva- 
och subjektiva kvaliteter består svårigheten av en värdering utav de 
subjektiva kvaliteterna, dels på grund av att dessa beror på människans 
varseblivning av dem och dels för att de kan anses vara omätbara.

4.3 Omätbara kvaliteter inom arkitekturen
David Hume (1711-1776), skotsk filosof, historiker och nationalekonom 
påpekar att en värdering på upplevelsen av kvaliteten går att göra, men 
att denna beror på vår subjektiva förmåga att göra en sådan värdering. 
Här syftar Hume på att vi genom utbildning och övning kan lära oss att 
värdera kvalitet, och att denna värdering då kan hjälpa oss att avgöra 
vad i prestationer som är bra och dåligt. (Johansson et al 2005)

Då kvalitet beskrivs som värderande egenskap av en bostad, 
styrker Thorvald Norberg-Schulz (1926-2000), norsk arkitekt, 
arkitekturteoretiker och professor, två typer av egenskaper: mätbara/
funktionella och omätbara/estetiska egenskaper. Viktigt här är att 
belysa att Norberg-Schultz inte menar på att dessa arkitektoniska 
egenskaper är motsatspar utan en helhet som består av samverkande 
delar. (Nylander 1999) 

I boken Mellom jord og himmel”, beskriver Norberg-Schulz samspelet 
mellan de funktionella och estetiska egenskaperna som följande:

”Mens tilfredsstillelsen av praktiske behov er basert på målbare forhold og kan 
behandles rasjonelt, er iverksettelsen av meninger et kunstneriskt problem som omfatter 
ikke-målbare störrelser.”

(Nylander 1999)

På samma sätt som Pirsig menar att det är omöjligt att definiera 
kvalitet påpekar CINARK omöjligheten i att göra precisa definitioner 
av arkitektonisk kvalitet (Vibaek-Jensen et al. 2006).  

ARKITEKTONISK KVALITET
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I en intervju genomförd av Nylander (1999), beskriver arkitekten Per 
Feldthaus, komplexiteten mellan detta samspel så här:

”Det är inte antingen eller omkring arkitektonisk kvalitet och nätverk eller objekt. Det 
är en både-och-problemställning. Man kan också tala om arkitektonisk kvalitet utifrån 
ett objekt […] man kan välja att se (exempelvis) operan från olika vinklar; man kan 
gå in i den och börja bedöma den inifrån och diskutera den arkitektoniska kvaliteten 
där. Man kan komma ännu närmare inpå och på toaletterna fråga sig; Kan man 
här komma in med en rullstol? Vilka människor vänder man sig till? Vad skall detta 
rum kunna i förhållande till sin omgivning? Hur är den övergripande upplevelsen av 
både funktioner och stämningar emotionella aspekter – upplevelsemässiga aspekter ”.

CINARK poängterar att till följd av att arkitektoniska kvaliteter 
varken är självklara eller mätbara skapas svårigheter att uppnå 
genomslagskraftig dokumentation för argumentation i förhandlingar 
med övriga parter inom byggbranschen (Vibaek-Jensen et al. 2006). 
Svårigheter att uppnå genomslagskraftig argumentation är något som 
Ola Nylander, adjungerad professor inom Bostadens arkitektur vid 
Chalmers tekniska högskola, belyser i inledningen av boken Bostaden 
som arkitektur (1999). Boken bygger på Nylanders doktorsavhandling 
Bostaden som arkitektur (1998), där han berättar om egna erfarenheter i ett 
av tidiga projekt som praktiserande arkitekt. Nylander, skriver följande:

”Vi arkitekter hade egentligen inga relevanta argument att komma med. Att det blev 
vackrare och bättre med just vår lösning hade vi svårt att övertyga om eller bevisa”.

Nylander (1999), menar vidare på att avsaknad och vaghet i argument 
bidrog till att de arkitektoniska kvaliteter som förslaget innehöll inte 
framstod som starka i jämförelse med de ekonomiska argument som 
presenterades. Här gör också Nylander en indelning av arkitektoniska 
värden som mätbara och omätbara och menar på att svårigheten att 

ställa de olika värdena, som enligt Johansson et al. (2005) kan värderas 
efter specificerande egenskaper, mått eller mätbara krav, mot varandra.

KARIN GUSTAFSSON
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4.3.1 Bostaden omätbara värden 
Omätbara värden i en bostad syftar till de kvaliteter som berikar 
eller på annat sätt påverkar upplevelsen av en boendemiljö positivt, 
men som inte går att argumentera för med hjälp av mätbara värden. 
Enligt Johansson et al. (2005) länkning av kvalitet till specificerande 
egenskaper, mått eller mätbara krav, är omätbara värden de kvaliteter 
som beskrivs utifrån specificerande egenskaper. 

I analys av fallstudiens resultat och för svar på forskningsfråga 2: “Vilka 
arkitektoniska värden kan man skapa med en metodik som bygger på konfigurering, 
utifrån “hårt styrande” förutsättningar?” använder jag mig av Nylanders 
forskning som fokuserar på kvaliteter inom bostaden. Nylanders 
forskning resulterar i en presentation av bostadens sju omätbara 
värden, vilka sammanfattas som följande (Forshed et al. 2003):

Material och detaljer
Material och detaljer syftar till de material och de hantverksmässiga 
detaljer som finns inom bostaden. Genom att komma material och 
detaljer fysisk och emotionellt nära har dessa stor betydelse för känslan 
av omsorg. En bostad med välgjorda detaljer och autentiska material 
kan bidra till ökad självkänsla hos de boende och att bristen av dessa kan 
leda till minskad självkänsla. Installationer, el, ventilation och värme 
spelar en viktig roll för bostadens gestaltnings och helhetsintryck. Dåligt 
utförda hantverk och slarvigt gestaltade detaljer verkar destruktiv och 
motverkar hemkänslan. 

Omslutenhet – öppenhet
Öppenhet – omslutenhet talar om ett samspel inom bostaden som 
bidrar till bostadens arkitektur. Det inre, lilla, rummets avgränsbarhet 
förtydligas i kontrasten till det stora, yttre rummet. Nylander påpekar 
att vi har en fascination både till det fasta trygga punkt som ger känsla av 
identitet och hemkänsla, men också till öppna rumssamband som bidrar 

till volym och rymd i bostaden. Genom ett samspel av både öppenhet 
och omslutenhet i bostaden skapas en större upplevelserikedom. 
Öppningarnas antal och storlek är element och faktorer som bidrar 
till öppenhet i bostaden. Rummets tydlighet och läsbarhet, tydliga 
hörn och hela väggfält samt väggfältets utformning och inramning av 
öppningar i form av djupa nischer, spröjsade fönster och överstycke 
ovanför dörrar bidrar till ökad känsla av omslutenhet. 

Ljus
Fönstret förser bostaden med ljus, vilket påverkar bostaden beroende 
på hur detta ljus förs in. Här spelar utformningen och detaljerna på 
fönsterhålet en stor roll, då snickerier, nisch, karm och båge påverkar 
ljusets karaktär. Ljuset kan också bidra till att förstärka rummens 
olika funktioner. Rikligt med ljus kan förstärka vardagsrummets mer 
offentliga karaktär och ett dovt dagsljus i sovrummet förstärker en 
privat och mer intim känsla. 

Generalitet 
Generalitet syftar till bostaden proportioner och mått, vilket är 
betydande för en bostads tillgänglighet och användbarhet. Genom 
generella rum ökas möblerbarhet och flexibilitet, vilket gör, att dessa kan 
anpassas till olika verksamheter och på så sätt kan ses som långsiktigt 
användbara. En förutsättning för ett rums generalitet är att det har 
många öppningar och därför kan nås från många håll, vilket också bidrar 
till att rörelsen i bostaden ökar. Vidare kan rum med bredd och längd 
från 3,6 meter och större, ses som generella rum då dessa kan utgöra 
olika verksamheter och fylla olika funktioner. Rummens likvärdhet i 
detaljer och utformning påverkar också rummens generalitet, då det 
inte är förbestämt vilket som skall vara vardagsrum och vilket som skall 
vara sovrum osv. 

ARKITEKTONISK KVALITET
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Axialitet
Axialitet inom bostaden är de linjer som förbinder två, eller flera, 
intressanta punkter. En axel bidrar till genomsiktsmöjligheter i en 
bostad och kan sträcka sig igenom och involvera flera rum. Ju längre 
axelns längd är och ju fler rum som involveras desto större är axelns 
dignitet. Symmetrier, likheter och upprepningar i de involverade 
rummen ökar axeln dignitet, liksom öppningarnas utformning och 
bredd. Utgångspunkt och mål för de punkter som sammanbinds av 
axeln är också viktiga för upplevelsen av axialitet. 

Rörelse
Rörelsen i en bostad är viktig för att upplevelsen av bostadens arkitektur 
som helhet, som binds samman och möjliggörs av rundgång, rytm och 
rummets öppningar. Genom rörelse upplever vi hur olika funktioner i 
bostaden samverkar och genom denna upplever vi axialitet. Rörelsens 
rymt i bostaden påverkas av storleken på de rum vi rör oss genom. 
Det stora rummet kräver längre tid att avläsa vilket bidrar till att vi rör 
oss långsamt, medan det mindre rummet avläses fortare varpå vi ökar 
takten då vi rör oss igenom detta. Rörelsen igenom olika rum bidrar på 
så sätt till att vi får en kroppslig relation till bostaden genom den rytm 
som följer av detta. Rundgång gör att vi upplever det enskilda rummet - 
men också dess samverkan med andra rum. Rum med flera öppningar 
möjliggör rundgång och skapar rörelse och flexibilitet i bostaden.

Rummens sammanhang och gränser
Rummets sammanhang och gränser beskriver hur de privata rummen 
i bostaden möter de yttre offentliga rummet, exempelvis via tomt, gård 
och gata. Genom tydliga gränser mellan dessa olika grader av privata, 
semi-privata, semi-offentliga och offentliga rum skapas kännedom om 
det egna reviret. En överblickbarhet av dessa gränser samt en måttfull 
skala utgör viktiga grunder för det trygga boendet. Balkonger är 

exempel på en form av gränsrum som utgör en viktig del för bostadens 
kvalitet, då detta fungerar som kontakt mellan ute och inne. Bevarandet 
av bostadens eller platsens historia är en kvalitet då det stärker 
hemkänslan och är viktiga för rummens sammanhang och gränser. 

Huset och stadsrummet
Hänsyn till huset som en del av stadsplanen utgör en viktig betydelse, 
både i nära skala och i stadsdelen i sin helhet. Huset bildar i samspel 
med omgivningen stadsrum av olika karaktär och olika typer av 
gatrum som torgrum och parker bildas genom dess sammansättning. 
Sammansättning och bildandet av stadsrum följer samma arkitektoniska 
principer som gäller för den enskilda bostaden, men i större skala.

KARIN GUSTAFSSON
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5. SKAPANDEPROCESSER

5.1 Process som överföring av tankar
I introduktionen av kapitlet Skrivteorier och skrivprocesser - en presentation, 
pekar Torlaug Lökengard Hoel på ett exempel som belyser ett gammalt 
synsätt om hur uppsatsskrivandet skall hanteras, vilket är följande: först 
görs uppsatsens disposition och först då denna är klar bör skrivandet av 
uppsatsen sätta igång! Gärna också med en uppmaning att alltid skriva 
en kladd. 

Lökengard Hoel berör här, ett synsätt på skrivandet som en process 
bestående av överförandet av tankar, alltså en skrivprocess av linjär 
utveckling. Den linjära utvecklingen, menar Lökengard Hoel, bygger 
på idén om att; man redan utvecklat sina tankar innan skrivandet 
startat, och att det under skrivandet inte kommer utvecklas några 
nya tankar som kommer bidra till en förändring av den ursprungliga 
planen. Detta synsätt utgår, enligt Lökengard Hoel från, att skrivandet 
är en slags överföring av tankar till pappret.  

Vidare har detta bidragit till kritik från många håll och Lökengard 
Hoel presenterar här tre typer av kritiska perspektiv;
• skrivandet som utforskning och upptäcktsresa

Gestaltningsprocesser innebär ett kreativt skapande. Utifrån analys av aktuellt behov, förutsättningar, målsättning, kunskap och 
erfarenhet genomförs en process med syftet att uppfylla de uttalade och outtalade grunder som processen kommer att utgå ifrån. 
 Kreativa processer är ett arbetssätt som anammas inom bland annat konst, design, skrivande och arkitektur. För ökad 
förståelse av den kreativa processen redogörs i följande kapitel för strategier hämtade från forskning inom skrivprocessen, gjord 
av den norska författaren och professorn Torlaug Lökengard Hoel (2001), där jag återger olika perspektiv inom skrivandet - samt 
kognitiva moment, vilka kommer att ligga till grund för följande diskussion, analys och jämförelser.

• skrivforskning som bygger på den kognitiva psykologin
• skrivforskning som betonar samband mellan individen och sociala, 

institutionella historiska faktorer.

5.2 Process som utforskande
Peter Elbow tillhör en generation processorienterade skrivpedagoger 
som ser skrivandet som en utforskande process och menar att det är 
genom denna vi upptäcker saker. Elbow menar att tanke och språk 
utgör ett organiskt sammanhang och ställer sig kritiskt till teorin om att 
själva tanken i en skrivprocess, skulle komma före språket. (Lökengard 
Hoel)
 
”I stället för att betrakta skrivandet som en överföring i två steg från mening till 
språk bör vi uppfatta skrivandet som en organisk utvecklingsprocess, där vi helt enkelt 
börjar skriva innan vi vet vad vi menar eller tänker och låter orden gradvis växa fram 
och utveckla sig. Det är först när vi skrivit färdig som vi vet vad vi hade tänkt säga 
eller vilka ord vi hade tänkt uttrycka detta med. (…) Meningen eller innebörden 
utgör inte startpunkten för skrivandet, utan är det som till slut uppkommer” 

(citat Peter Elbow, 1973), (Lökengard Hoel)
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 Fig 7. Texttriangeln. Källa:  Lökengard Hoel (2001)

Enligt Lökengard Hoel, beskrivs detta citat som ett uttryck för den 
allmänna uppfattningen om att vi genom skrivande kan utforska, 
upptäcka och reda ut tankar och känslor samt strukturera och skapa 
ordning i både, som Lökengard Hoel uttrycker det, den ”yttre” och 
”inre” världen. Synen på skrivandet som ett sätt att komma i kontakt 
med vårt inre står i stor kontrast till uppfattningen av skrivandet som en 
medveten och planerad handling (Lökengard Hoel). Lökengard Hoel, 
menar att det utifrån Elbows citat går att avläsa synen på skrivandet 
som oförutsägbart, då vi inte kan överblicka den tankeutveckling som 
sker under själva skrivandet.

Vidare beskriver Lökengard Hoel en framställning av skrivandet 
bestående av:
• den planerade texten
• skribentens tankevärld
• texten såsom den utvecklar sig

5.3 Kognitiv process
Lingvisten Linda Flower och psykologen John R Hayes är två 
framstående teoretiker inom den kognitiva psykologin. I följande text 
återger jag delar av den sammanfattning som Lökengard Hoel, gjort 
utav några av de insikter som Flower och Hayes kommit fram till 
genom sin forskning.

Samordning av deloperationer
Skrivandet består av en sammansättning av deloperationer som 
kan graderas i en skala utifrån globala- och lokala nivåer (fi g 7). 
Deloperationerna sätts i följande hierarkiska ordning:
1. Medvetenhet om skrivsituationen (syftet med skrivandet, vilka 

mottagarna är, sociala och kulturella ramar för skrivandet).
2. Genre
3. Idé- och innehållsutveckling
4. Uppbyggnad av texten, dess struktur
5. Insikter om hur texten kan fogas samman
6. Meningsbyggnad, syntax
7. Ordval
8. Användning av skiljetecken, rättskrivning osv.
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5.3.1 Olika nivåer
En text, vare sig denna är en färdig produkt eller ett pågående 
projekt, innehåller olika abstraktionsnivåer. Här görs en indelning 
av deloperationerna som abstrakta eller konkreta. De abstrakta och 
konkreta deloperationerna benämns som globala- och lokala textnivåer.  
Dessa nivåer utgör en kognitiv hierarki, där det globala, abstrakta 
och mer komplexa nivåerna kräver högre mera komplexa kognitiva 
processer än de lägre lokala nivåerna. 

Stora mentala insatser krävs vid en växling av textnivåer, ju lägre 
lokal nivå man befinner sig på i sitt skrivande, desto större mental 
insats krävs för att växla över till en högre nivå. Då vi som skribenter 
koncentrerar oss på ordval och rättskrivning i vårt skrivande, kopplas 
de globala nivåerna och tankarna runt om textens sammanhang eller 
mening bort. Växling mellan globala och lokala nivåer benämns som 
”nedglidning”. Förmågan att använda sig av växling av olika textnivåer 
är något som kan hanteras av praktiserande och erfarna skribenter, där 
detta utnyttjas som arbetsverktyg. 

5.3.2 ”Nedglidning”
I en responsgrupp, som innefattar skribent, läsare och samtalsparter 
kan det finnas svårighet att samtala runt globala och lokala textnivåer. 
Koncentration hamnar lätt på de lokala nivåerna, vilket gör (som det 
tidigare beskrivits) att det är svårt att ”lyfta” diskussionen och genom 
samtalet knyta samman det mer konkreta och närvarande med det 
övergripande mer abstrakta, för en samlad helhet. Svårigheter att växla 
mellan textnivåer kan bero på; antingen kognitiv överbelastning eller 
brist på kunskap inom ämnet. 

Exempel på nedglidning är skrivövning efter ”vad hände sen” principen. 
Lökengard Hoel gör en jämförelse av denna form av övning till ett 
samtal där; den ena personens replik bestämmer den andra personens 

efterföljande replik. Skribenter. Skribenter formulerar sats på sats men 
saknar förankring och helhet. 

Inom skissande skulle detta exempel kunna liknas vid hur man 
gemensamt ritar en gubbe på ett papper utan vetskap om vad 
föregående person ritat. Person nummer ett, börjar rita skorna, viker 
upp den skissade delen så att de övriga i övningen inte ser och skickar 
sedan vidare för att person nummer två, skall fortsätta att rita ben osv. 
Resultatet blir osammanhängande och saknar helhetsambition.

Dessa exempel visar på ett tillvägagångssätt som beskrivs som additivt 
och associativt, saknar helhet, retoriska syften, har lokal koherens 
(begränsat sammanhang) men liten global och tematisk koherens 
(övergripande sammanhang).  

Responsformulär kan enligt Lökengard Hoel fungera som ett 
hjälpmedel i responsgrupper och bland elever, för att undvika att 
diskussioner fastnar i lokala textnivåer.

5.3.3 Spiralformad skaparprocess
En framväxande text innehåller tre rörelser:
Hierarkisk rörelse: orden vi skriver i till text påverkar eller påverkas av 
olika nivåer i texten och bidrar till en rörelse mellan dessa.

Rekursiv rörelse: vandringen i vårt skrivande mellan den text som skrivs, 
den redan skrivna texten och den texten som vi tänkt skriva.

Förflyttning mellan nivåer: genom att pendla mellan global och lokal 
textnivå skapas helhet.

SKAPANDEPROCESSER
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som saknar större överblick av innehållet då de börjar skriva och 
istället låter den övergripande planeringen för texten utvecklas under 
skrivprocessen och då de kontinuerligt gör ändringar. Den tredje 
gruppen skribenter befinner sig någonstans i mitten av skalan. Innan 
de börjar sin skrivprocess försöker de skaffa sig en översikt, och under 
skrivprocessens gång görs många omskrivningar.

Vid forskarnas analyser visade det sig att ”planerarna” och 
”omskrivarnas” strategier var lika effektiva men att den tredje kategorins 
skrivstrategi var förhållandevis ineffektiv, varpå de råddes att senare 
närma sig någon av de andra två kategoriernas skrivstrategier. 

5.4.3 Inre och yttre revideringar
Planering och omskrivning har ett tydligt samband. Att revidera 
betyder ”att se på nytt”.

Den rekursiva synen på skrivandet utgår från skrivprocess som två 
underprocesser, den planerande och den ändrande. Omskrivningar 
är alltså inte ett tecken på dålig planering utan består istället av att 
resultaten är en del av den tankeutveckling som sker genom skrivandet 
som process. Man talar här om ett inre, svårobserverat fenomen- och 
ett yttre, mer lättobserverat. Donald Murray (1978) är en av de forskare 
som skiljer dessa fenomen åt. Inre revideringar är de bearbetningar som 
görs med syfte att upptäcka, utveckla och klargöra det som egentligen 
vill sägas med texten - och yttre revideringar är de som syftar till att 
nå fram till andra mottagare. Genom yttre revideringar försöker 
skribenten få distans till sin egen text för att för att förstå hur denna 
kommer kunna uppfattas. (Lökengard Hoel)

5.4 Tre studier av skrivprocesser
5.4.1 Ett eller flera utkast
Den första studien som presenteras är gjord av Muriel Harris (1989), 
som undersöker skillnader i arbetssätt mellan de skribenter som 
använder sig av ett utkast och de som använder sig av flera utkast. Den 
första gruppen utför sina omskrivningar i tankarna och har en klar bild 
av vad som skall skrivas då texten hamnar på pappret. Denna grupp 
är hårt styrda till den från början gjorda planen eller dispositionen, 
och håller sig till denna under processens gång. Liten del av tiden i 
arbetsprocessen för denna grupp går till genomläsning och man har 
redan i ett tidigt stadium den blivande läsaren i åtanke. Texten skrivs i 
den ordning som läsaren läser den – från början till slut. 

Den andra gruppen arbetar med mycket text och många utkast och de 
startar upp skrivandet i ett tidigt stadium. Bara en bråkdel av den text 
som utarbetats fram under skrivprocessen kommer ha en plats i den 
slutgiltiga versionen och arbetet med texten sker följer ingen utstakad 
ordning. Texterna denna grupp producerar är enkel att redigera och 
under tiden denna text produceras har inte skribenten någon klar bild 
vart i uppsatsen texten kommer hamna. Vid ett sådant arbetssätt kan 
planen eller dispositionen skrivas under arbetets gång. Strukturen för 
dessa skribenter, växer fram under processens gång och man jobbar 
oftast på flera textavsnitt samtidigt. 

5.4.2 Tre olika typen av skribenter
I en engelsk studie som genomförs med studenter på samhälls-
vetenskapliga linjer, undersöks och analyseras skrivstrategier. Studien 
visar tre olika kategorier av skribenter, som graderas i skala. I ena 
utkanten av skalan låg ”planerna” och i den andra ”omskrivarna”.

”Planerarna” representerar en grupp skribenter som vill ha en klar 
bild av innehållet innan de börjar skriva och som under arbetets gång 
gör få omskrivningar. Motsatt gäller för nästa kategori, ”omskrivarna”, 

KARIN GUSTAFSSON
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6. FALLSTUDIE

6.1 Givna förutsättningar
6.1.1 Yttre förutsättningar
P303 är uppbyggt utifrån industriella principer och kan genom sin 
standardiserade planerings- och produktionsprocess med användande 
av delvis prefabricerade element samt montering och gjutning på plats, 
ses som industrialiserat byggande utifrån Apleberger et al. (2007), 
begrepp. Projektet kretsar kring ett uttalat produkt- och processfokus, 
vilket gör att P303 skulle kunna kategoriseras som ”nyindustrialiserat 
byggande”. 

Byggsystemet består av:
• Platta på mark (gjuts på plats) 
• Bärande yttervägg med tung stomme (gjuts på plats)
• Lägenhetsskiljande bjälklag, plattbärlag (gjuts på plats)

Detta kapitel beskriver examensarbetets gestaltningsprocess med koppling till genomförd litteraturstudie för redogörelse 
av genomförande och sammanhängande analys. Kapitlet delas upp i tre huvuddelar bestående av: givna förutsättningar, 
genomförande och gestaltningsresultat. 
 Kapitlets inledande del beskriver gestaltningsprocessens förutsättningar, vilket utgörs dels av de yttre förutsättningar 
jag blivit given genom P303 och dels mina personliga förutsättningar. De yttre förutsättningarna kopplas till definitioner, 
projekteringsprocesser, produktionsstrategier, kvalitetsmål, gestaltningsförutsättningar, samspel mellan olika arkitektoniska 
parametrar samt de angreppssätt CINARK utgår från i sin teoretiska modell. Vidare presenteras mina personliga förutsättningar 
som kopplas samman med CINARKs angreppssätt samt strategier inom kreativa processer, där den kreativa processen hämtats 
från skrivandet som skapandeform. För att se hur gestaltningsprocessen påverkats av att den ingått i en industrialiserad kontext 
återger jag en bild av hur min gestaltningsprocess kan se ut då den utgår från traditionella gestaltningsvillkor. 
 Kapitlet fortskrider med en redogörelse av gestaltningsprocessens genomförandefas. Denna presenteras i uppdelade faser 
och genom att återge vilka illustrationer, ritningar och funderingar de olika faserna resulterat i. Kapitlets gestaltningsresultat 
kopplas samman med mätbara och omätbara värden samt tankar om arkitektonisk kvalitet hämtad från litteraturen. 
 Avslutningsvis presenteras en modell över genomförd gestaltningsprocess, utifrån en industrialiserad byggprocess.  

• Prefabricerad lägenhetskärna (även kallad “pod”), bestående av 
våtrum, kök, schakt och installation

• Prefabricerade takkassetter 
• Separata entré- och förrådsenheter med undercentral
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Den framtagna produkten som är resultatet av förstudie och 
produktutveckling kan därför appliceras löpande in i vidare 
byggprojekt. Gestaltningsarbetet under produktutvecklingsfasen 
kan på så vis ”återanvändas” och i det enskilda projektet tillkommer 
endast gestaltningsarbete i form av konfi gurationslösningar för 
projektanpassning och detaljplan.

 Fig 8. P303s projekteringsprocess. Källa: NCC (2011)
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CINARK poängterar att nya villkor inom industriellt/industrialiserat 
byggande resulterar i andra projekteringsförlopp (Beim et al. 2007),  
vilket överensstämmer med projekteringsprocessen för P303s 
byggprojekt där gestaltningsprocessen är en del av det utvecklingsarbete 
som utförs innan upphandling (fi g 8). 

Inom P303 kopplas kund in i projektet efter genomförd utvecklingsfas. 
Produkten behöver då endast projektanpassas efter kundens önskemål 
innan beredning görs inför kommande byggproduktion. 
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Produktionsstrategi
P303s produktionsstrategi kan kategoriseras som make-to-order 
eller möjligen make-to-order/customized, enligt Winchs (2003) fyra 
produktionsstrategier (fig 5, sid 14). Anledningen till att man möjligen 
även skulle kategorisera P303s produktionsstrategi som make-to-order/
costumized grundar sig på möjligheten till konfigurering av produkten 
utifrån kundens behov. 

Gestaltningsprocessens förutsättningar 
Strategin för NCC med P303 är att utveckla nya hustyper utifrån  
ett byggsystem. Detta byggsystem utgör gestaltningsprocessens 
grundläggande förutsättningar. Den prefabricerade lägenhetskärnan 
(poden) är bostadens centrala punkt genom att vara en naturlig 
utgångspunkt i formgivningen. Poden består av kök, våtrum och 
förvaring och fungerar även som hjärtat för driften av lägenheterna 
där bostadens alla installationer finns samlade. Ytterväggar är 
bärande och poden innehåller schaktlösningar, vilket gör att dessa 
bör placeras vertikalt. Den vertikala placeringen innebär att dessa 
element inte får variera i sid- eller djupled mellan våningsplanen. 
Aktuella lägenhetsstorlekar för examensarbetet är primärt 1 och 
2 rum och kök, men även lägenhetstyper om 3 och 4 rum och kök 
efterfrågas. Det aktuella byggsystemets konstruktion håller idag för 
upp till 4 våningar vilket överensstämmer med våningsantalet för 
huset som skall gestaltas. Plattbärlagets dimensioner i djupled och 
dimensioner av de komponenter som utgör ytterväggens uppbyggnad, 
bör ses som ”låsta” parametrar och skall i min designprocess inte 
ändras. Fönstrens bredd och placering kan variera. Dessa måste dock 
anpassas till väggkomponenternas dimensioner, vilket också gäller för 
dörrar. Fönster och dörrar får inte placeras intill hörn, utan måste 
följa ett minsta avstånd från lägenhetsavskiljande vägg, med en modul. 
Lägenheternas storlekar fås genom en variation i sidled. Podens 

utformning och placering i planen kan däremot anpassas efter behov, 
under de förutsättningar om vertikal placering mellan våningsplanen 
som nämns ovan. De nya bostadsplanerna bör uppfylla SIS:s (Svenska 
Standarinstitutet) tillgänglighetskrav och krav på förvaring. Då det 
initialt inte finns en kund kopplad till gestaltningsarbetet med utformning 
av bostad och planer under förstudie och produktutvecklingsfas, utgår 
P303 från ett outtalat kundbehov som grundas på empiri och egna 
företagsundersökningar samt kunskap från externa konsulter i form av 
arkitekter. 

Samspelet mellan arkitektoniska parametrar
P303 kan utifrån Beim et al. (2007) ses som ett system som bidrar till 
ett öppet lösningsrum. Detta grundar jag på att byggsystemet trots de 
”låsta” parametrar som den industrialiserade byggprocessen innebär, 
kan anpassas till olika bostadstyper. 

Angreppssätt
CINARKs teoretiska modell (Beim et al. 2007), avser olika typer av 
angreppssätt inom arkitektkåren, men kan också appliceras på P303 för 
att analysera projektets syn på utvecklingsarbete samt framtagning av 
den egna produkten. P303 grundades med målet om utveckling inom 
företaget och mål om framtida avkastning. Projektet karaktäriseras 
av ett effektivt ledarskap och rationellt tänkande. Arbetsgruppen är 
å andra sidan uppbyggd av medarbetare med skilda specialiseringar. 
Medarbetarna bidrar med olika typer av insatser inom projektet och 
arbetet sker processorienterat och innovativt. Inom projektet består 
arkitektens roll att bidra till resultat genom sina kärnkompetenser, via 
konsulter. 

FALLSTUDIE
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Jag skulle utifrån CINARKs teoretiska modell (sid 17, 18), kategorisera 
P303s angreppssätt som management-fokuserat, med inslag av 
det akademiska angreppssättet. Kopplingen till det akademiska 
angreppssättet grundar jag på projektets målsättning för arkitektoniska 
kvaliteter som kan ses som typiskt överordnade och av generell karaktär. 
I P303s fall är denna målsättning uttalad i form av ”Nyskapande 
bostäder – ett energisnålt hus med låg kostnad och kort byggtid”.

6.1.2 Personliga förutsättningar
Angreppssätt 
Mina personliga förutsättningar präglas naturligtvis att jag fortfarande 
är student och inte praktiserande civilingenjör/arkitekt, vilket gör mig 
väldigt formbar och svårkategoriserat utifrån CINARKs teoretiska 
modell (Biem et al. 2007). Att jag kan se både akademiska, management-
fokuserade och konceptuella inslag i det egna angreppssättet kan dels 
bero på att mitt angreppssätt inte är färdigutvecklat och dels på min 
tvärvetenskapliga utbildning. Att jag inte ser på mitt eget angreppssätt 
som pragmatiskt kan rimligen bero på tidigare akademiska erfarenheter 
från skola eller av praktiska erfarenheter från arkitektkontor (där det 
konceptuella skapandet varit påtagligt). Jag är således inte är bekant 
med sammanhang där angreppsätt med tydliga hantverkstraditionella 
och praktiska värderingar varit gällande. 

Process som överföring av tankar
Att se på skrivprocessen som en överföring av tankar, menar Lökengard 
Hoel (2001), vara förlegat, då det förutsätter att skrivprocessen är av linjär 
karaktär. På samma sätt upplever jag synen på gestaltningsprocessen, 
där det ”gamla” synsättet om skaparprocesser som linjära än idag gör 
sig påmint.

Att konsekvent starta upp gestaltningsarbete, bestämma sig för hur det 
skall utföras - och sedan utföra det, anses generellt vara ett tecken på god 
disciplin och planeringsförmåga. Att inte utföra en gestaltningsprocess 
efter denna strategi kan uppfattas som slarvigt.

Utforskande 
Min skapande process har tydliga kopplingar till det som man 
inom skrivprocessen kallar för ”skrivprocess som utforskande”. 
Applicerat till gestaltningsprocessen bör detta kunna ses som ett 
anammande av ”gestaltningsprocess som utforskande”, då jag genom 
gestaltningsprocessen upptäcker hur arbetet bör fortlöpa - och genom 
skissandet av förslag kommer jag fram till resultat jag från början inte 
kunnat förutse. 

Lökengard Hoel (2001), beskriver skrivandeprocessen som en triangel 
bestående av:
• Den planerade texten
• Skribentens tankevärld
• Texten så som den utvecklar sig

Översatt till gestaltningsprocessen skulle denna triangel utveckla sig 
som följande:
• Det planerade gestaltningen
• Arkitektens tankevärld
• Gestaltning såsom den utvecklar sig

Genom att anamma synen på den egna gestaltningsprocessen som 
utforskande stödjer jag tanken om; att gestaltningsprocessen utöver 
egna tankar och planering består av kreativitet som uppkommer 
genom processen. Detta bör bidra till lösningar man inte på förhand 
kunnat planera.

KARIN GUSTAFSSON
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Kognitiv process
Olika nivåer 
Det fi nns stor igenkänningsfaktor mellan min egen gestaltningsprocess 
och ”skrivandet som en sammansättning av deloperationer”. Översatt 
skulle detta kunna ge en syn på gestaltningsprocessen som ”gestaltning 
som en sammansättnig av deloperationer”, där deloperationerna 
möjligen kan anta följande hierarkiska ordning (fi g 9):

 Fig 9. Tanken om en kreativprocess som sammansättning av deloperationer samt lokala- och globala nivåer från 
skrivforskningen applicas in i gestaltningsprocessen och resulterar i gestaltningstriangeln.

1. Medvetenhet om förutsättningarna för den aktuella 
gestaltningsuppgiften (syftet med gestaltningsuppgiften, kund- 
brukar- och samhällsbehov, sociala och kulturella förhållanden)  

2. Typologi 
3. Idéutveckling och förutseende av slutgiltigt resultat
4. Gestaltningsprocessens uppbyggnad och struktur 
5. Insikter om hur gestaltningsförlag fogas samman till en helhet
6. Storskalighet, fasader, planer, sektioner, material
7. Detaljnivå, mindre skala, smarta lösningar, funktion, estetik
8. Detaljer i presentationen av gestaltningsförslaget

FALLSTUDIE
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Ett eller flera utkast
Om graderingen av ”planerarna” och ”omskrivarna” skulle användas 
i gestaltningssammanhang och översättas som ”planerarna” kontra 
”omgestaltarna”, skulle jag hamna någonstans i mitten av en sådan 
skala. Genom min ”gestaltningsprocess som utforskande” gör jag 
nya upptäckter samt skapar en helhetsbild av projektet under denna 
process. Att jag utifrån dessa grunder inte kan kategoriseras som en 
av ”omgestaltarna” beror på svårighet att släppa utformningen av en 
grundläggande planering, vilket jag i början av en gestaltningsprocess 
lägger mycket fokus på. Då jag som “omgestaltare” inte vet vad det 
egna resultatet kommer landa i, revideras ändå denna plan under 
arbetets gång och jag försöker återigen göra en övergripande plan för 
förväntat resultat. 

Enligt forskning inom skrivprocessen (Lökengard Hoel, 2001) bör 
jag dock inte stanna upp och lägga tid på inre revideringar och på 
bristen av färdig arbetsdisposition, ej heller lägga ner tid på förväntat 
resultat vid arbetets början. Istället bör jag förlita mig på att jag; genom 
omgestaltning under arbetsprocessen kommer att nå denna insikt.

Jag upplever idag en bild av typen ”planerarna” som det effektiva och 
organiserade och ”omskrivarna” som de kreativa, oorganiserade och 
mindre effektiva. Denna bild kan möjligen påverka mitt arbetssätt 
negativt, då jag upplever mig själv som oorganiserad om jag inte har en 
klar bild över vilka tankar som kommer bidra till färdigt resultat. Enligt 
forskningen (Lökengard Hoel 2001) kan denna bild av skaparstrategier 
ses som förlegad och har ingen koppling till hur effektivt arbetet utförs.

”Nedglidning”
”Nedglidning” beskrivs av Lökengard Hoel (2001), som ett verktyg 
inom skrivprocessen för att uppnå helhet i en text, genom att växla 
mellan lokala och globala textnivåer. Lökengard Hoel (2001), belyser 
risken att koncentration lätt hamnar på lokala nivåer vilket kan leda till 
att övergripande, abstrakta nivåer (helheten) faller bort. 

Jag ser en tydlig förbindelse mellan det som inom skrivprocessen 
betecknas som ”nedglidning” och konsten att i gestaltningsprocessen 
pendla mellan gestaltningsuppgiftens övergripande syfte, och exempelvis 
detaljutformning, vilket ur ett skrivperspektiv skulle ses som globala och 
lokala nivåer. ”Nedglidningen” är i min traditionella gestaltningsprocess 
ett verktyg som används löpande genom arbetsprocessen - men som 
blir särskilt påtaglig i fas 5 och 7 av den egna gestaltningsprocessen.

Spiralformad skaparprocess
En framväxande text innehåller olika nivåer som bildar en rörelse då 
vi rör oss mellan dessa.

Denna rörelse tas upp tidigare i denna rapport, under kapitel 4. 
Arkitektonisk kvalitet, genom citatet av Feldthaus, där han beskriver 
komplexiteten av arkitektonisk kvalitet som begrepp. Enligt Feldthaus 
kan man se på arkitektonisk kvalitet utifrån ett objekt. Han tar upp 
operan som exempel och belyser att denna har kvaliteter på olika nivåer 
och av olika slag. Det Feldthaus tar upp här är samspelet i resultatet av 
det jag från skivprocessen översatt till lokala och globala nivåer samt 
den rörelse dessa ger upphov till.

Samspelet mellan olika nivåer i gestaltningsarbetet och den rörelse 
detta samspel ger upphov till bör enligt mig betraktas som en konst, 
vilket man tränar sig på, vid varje genomförd gestaltningsprocess.
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6.1.3 Traditionell gestaltningsprocess
För redogörelse av mina personliga förutsättningar och för att vidare förstå hur min gestaltningsprocess påverkats av sin industrialiserade kontext, 
visar jag nedan en rekonstruktionsbild över hur min gestaltningsprocess vanligtvis ser ut, då denna inte är kopplad till en hårt styrande byggsystem:
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36

Resultat av fas 2:
• Lägenhetsplaner anpassade till lamell- och punkthus behöver inte 

uppfylla lika höga krav på fl exibilitet som planer anpassade för 
radhus. Detta grundar jag på tanken om att radhus som boendeform 
kan ses som ett långsiktligare bostadsalternativ och därigenom bör 
klara av att anpassas till förändringar de boende står inför. 

• Lägenheter för anpassning till hyreslägenheter för lamell- och 
punkthus skall ha stor koncentration på fungerande 1- samt 2 rum 
och kök.

• De aktuella lägenheternas våtutrymme, kök, schakt och 
installationer utgår från en pod vars utformning är oberoende av i 
vilken lägenhet denna är placerad. Det blir därför viktig att lägga 
fokus på funktionernas samspel med övriga lägenhetselement, för 
utnyttjande av yta i de olika lägenhetstyperna. 

Fas 3. Idéstadie/Skisskede

Utifrån analys från fas 2 startar en skissprocess, med målet att skapa 
olika koncept som inkluderar övergripande lösningar och förslag för 

6.2 Genomförande
Fas 1. Förfrågan/Information

Arbetet utgår från ett informationsmöte där uppgift, förväntat mål 
och tidsramar diskuteras. Övergripande moment och underaktivitet 
överensstämmer med fas 1 i den traditionella gestaltningsprocessen.

Fas 2. Analys/Förutsättningar

 

Skissprocess startas genom att göra en tidplan och sedan kartlägga 
arbetets ramar. Här sker ett bortfall av aktiviteten som inom den 
traditionella gestaltningsfasen skulle utgöras av en platsanalys. I övrigt 
är faserna likartade. Utvärdering av denna analys kan ge mig en bild 
över hur dessa behov skall kunna tillgodoses genom mitt kommande 
arbete. Jag utgår i min analys av kundens behov från ett generellt 
perspektiv, genom en jämförelse mellan vilka krav och förväntningar 
olika bostadsformer kan tänkas innebära. Vad skiljer behov och 
förväntningar hos boende i radhus alternativt lägenhet? Utifrån denna 
analys skapas min ”behovsbild”. Målet med idéer och analyser i denna 
fas är att skapa arbetsunderlag för fas 3.
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Konceptskiss 1. “Gyllene snittetplanen”. Lamellhus konfigurering.

Resultat av fas 3:konfigurationer. Tanken är att lägenheterna genom konfigurationer 
skall kunna anpassas till både punkt- och lamellhus. Inspirationsbilder 
och projekt studeras. Skissarbetet i denna fas mynnar ut i två 
konceptförslag (konceptskiss 1, 2, 3 och 4). 

Konceptförslag 1 är ”Gyllene snittetplanen” (konceptskiss 1 och 2). Detta 
koncept förutsätter två möjliga lösningar för entrésituationen i övergång 
mellan punkt- och lamellhus samt olika lösningar för flexibel yttervägg. 

Koncept 2 är ”Kvadrat” (konceptskiss 3 och 4) som genom flexibel plan 
förändrar balkongsituationer och placering av utfackningspartier. 
Poden är centrerad och vertikalt placerad mellan våningsplanen. 

Utredning av koncept kompliceras i och med anknytning till anpassning 
av två bostadstyper. Detta skiljer Fas 3 i den industrialiserade 
gestaltningsprocessen från liknande aktivitet i fas 3 inom den 
traditionella gestaltningsfasen (processkarta 1, sid 35).

Egen fundering/insikt genom fas 3: 
Jag upplevde en svårighet att hitta ett logiskt, schematiskt 
konfigurationssätt av planer/bygglåda för anpassasning till både 
punkt- och lamell hus, då de båda bostadstyperna bygger på principer 
av motsatta förhållanden för placering av utfackningspartier (yttervägg 
som innefattar fönster/dörrar). För att lyckas att utveckla planer som 
genom konfigurationer kan anpassas till både punkt- och lamellhus 
krävs en flexibel plan, alternativt flexibla väggar, eller möjlighet 
att skapa spegelvända planer. Detta är dock inte en aktuell lösning, 
eftersom jag då frångår de projektets yttre förutsättningar.

Konceptskiss 2. “Gyllene snittetplanen”. 
Punkthus konfigurering.
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Fas 4. Analys/Refl ektion

Denna fas utgår från ett möte med projektchef  för P303, vilket 
resulterar i följande tankar: 

Då man arbetar i ett projekt med redan bestämt och utvecklat 
byggsystem, går det då att börja skissfasen på en konceptuell, storskalig 
nivå? Började jag i fel ände?  Försökte jag genom konceptuella och 
övergripande idéer förbise projektets yttre förutsättningar? 

NCCs behov omformuleras efter ett möte med P303s projektchef  och 
NCCs marknadschef, utifrån diskussioner om de båda bostadstypernas 
motsatta principer och vilka ändrade vilkor som krävs för att utveckla 
planer som kan anpassas till dessa samt marknadschefens åsikt om 
prioritering av lamellhus som bostadstyp. Den nya behovsbilden 
koncentreras därför på lamellhus som bostadstyp och för att komma 
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vidare i arbetet tänker jag om - och gör en tillbakablick. Istället för att 
fokusera på inspiration och uppförda projekt ser jag nu till de befintliga 
planer som tidigare utvecklats inom P303 (fig 10, sid 40). Utifrån de 
befintliga planerna funderar jag på vad som behöver ändras för att 
möjliggöra anpassning till den nya behovsbilden, som var resultat 
från fas 2. Fortsatt gestaltningsarbete utgår från P303s befintliga plan 
för 4 rum och kök. Här försöker jag skapa en lägenhetskärna som är 
gemensam oberoende av lägenhetstyp, enligt principen från befintliga 
planer. Lägenhetskärnan utgörs av de funktioner som är gemensamma 
för alla lägenheter: hall, förvaring, schakt, installationer, ventilation, pod 
(kök och våtrum) och matplats. I övergången från radhus till lägenhet 
är ett av målen att skapa effektivare användning av bostadsplanens 
ytor. Jag utvärderar därför om rundgången, som varit en del av P303s 
befintliga planer, bör tas bort genom att skjuta poden mot yttervägg (fig 
12, sid 40). Omplacering av pod kräver att våtutrymmets dimensioner 
ändras, då dörren behöver flyttas till kortsida och därigenom inkräktar 
på tillgänglighetskrav från SSI. En omplacering av våtutrymmets dörr 
kräver således en omgestaltning av våtutrymmet, vilken utgör en del av 
poden. Detta leder till att även dimensioner och utformning av poden 
behöver ses över och ritas om (fig 11, sid 40). 

Dimensioner av schakt som ligger i anslutning till poden bör även 
fördubblas, då dragningar och ventilation nu berör 4- och inte 2 
våningar som tidigare. Efter att ha fått viss klarhet i omgestaltning av 
poden testas denna i befintlig plan för 4 rum och kök. Den ”nya poden” 
placeras i sitt sammanhang - lägenhetskärnan (fig 14, sid 40), för att 
se hur dessa funktioner, tillgänglighetskrav och utrymmen påverkar 
varandra.  

FALLSTUDIE

Vidare justeringar görs för att få lägenhetskärnans funktioner att 
samspela. Fokus läggs vidare på lägenhetskärnan som helhet och jag 
arbetar för att ge denna en ”fixed punkt” i lägenhetsplanen (fig 14, sid 
40), som genom adderande av volym (i sidled) skapar lägenheter av 
olika storlekar. 

Här görs en analys för att se hur omgestaltning och förändrad placering 
av poden påverkat effektivisering av yta (fig 15, sid 41). Analysen visar 
även hur de andra funktionernas yta påverkats av omgestaltningen. 
Det visar sig att schaktets dimensioner ökat och kommunikationsytan 
minskat - vilket var målet med förändringen. De övriga funktionernas 
yta har inte påverkats nämnvärt. 

Enligt min bedömning inträffar fas 4 i den industrialiserade 
gestaltningsprocessen som en konsekvens av att det är första gången 
jag genomför denna typ av gestaltningsprocess och därmed har 
bristande erfarenhet av hur denna process borde gå till - vilket ligger 
i undersökningens natur. Till följd av fokusering på utveckling av 
koncept i fas 3, som inte visade sig vara strategiskt korrekt, behöver 
jag i fas 4 stanna upp och göra ytterligare analys och tillbakablick. 
Under en traditionell gestaltningsprocess (processkarta 1, sid 35) 
hade mitt kommande arbete i denna fas bestått i utvecklandet av 
det starkaste konceptet. Vid en jämförelse med den traditionella 
gestaltningsprocessen anar man en förskjutning av aktivitetsförloppet 
efter denna fas.

Egen fundering/insikt genom fas 4: 
Hur har tidigare arkitekter utformat planerna för att anpassa 
kundbehov för P303s radhuslägenheter? Om jag utgår från P303s 
befintliga plan för 4 rum och kök, vilka stora förändringar bör då göras 
för att tillgodose den nya behovsbilden? 
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Fig 12. Plan för 4 rum och kök, 
med lägenhetsanpassad pod skjuten 

mot vägg.

Fig 13. Markerad 
installationsnisch efter anpassning 

till förändrad pod situation.
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Fig 14. Markerad 
“lägenhetskärna”.
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Fig 11. T v. visas utfomning av P303s  ursprungliga pod för bostadsplaner anpassade 
till konfigurering av radhur alternativt parhus. T h. visas utformning av pod efter 

omgestaltning och anpassning till lägenhetsplan för lamellhuskonfiguration.

Resultat av fas 4:

Fig 10. Befintlig planer för 2-, 3- och 4:a rum och kök från P303s radhus. Centrerad 
pod, ursprungligt kök och våtutrymme. 

Målet med omgestaltning av lägenhetskärnan är att:
• Minska lägenhetskärnans totala area
• Utöka schaktets dimensioner
• Behålla installationer, kök, våtutrymme, matplats och förvaring i en 

centrerad kärna.

Dimensionerna för schakt mellan kök och våtrum ökar för att anpassas 
för att klara  försörjning av fyra lägenheter på höjd. Poden görs djupare, 
minskar i bredd och skjuts mot yttervägg. Detta skapar tillsammans 
med omplacering av installationsnischen (fig 13) möjligheter att spara 
in yta på bredden - vilket påverkar lägenhetskärnans totala bredd. 
Detta medför i sin tur att lägenhetskärnans totala area minskar utan 
att varken kökets eller våtutrymmets area påverkas nämnvärt (fig 15, 
sid 41). 
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Fig 15. Analys av yta för “lägenhetskärnans” funktioner, före- och efter förändring.
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Fas 5. Design/Volymer

Arbetet från fas 3 går nu över i att skapa planer som samspelar och 
öppnar upp för möjliga konfi gurerings alternativ. Här strävar jag efter 
systematik och utnyttjar uppritandet av väggens uppbyggnad och 
komponenternas dimensioner. Detta gör att jag kan testa att ta bort- 
och lägga till volym utan att frångå projektets yttre förutsättningar. 

Jag utgår från den befi ntliga planen för 4 rum och kök och delar in 
denna i volymerna A, B, C, D och E (fi g 16, sid 43). Utifrån volymerna 
skapas sedan planer om 1-, 2-, 3- samt 4 rum och kök (fi g 17, sid 43). 
På så sätt skapas ett ”bibliotek” av potentiella planer, där de planer 
som hamnar rätt i storlek och öppnar upp för logisk rumsindelning tas 
till vara. De planer som inte känns relevanta plockas bort. Jag frångår 
principen av volymindelning då jag skapar ytterligare två lägenhetstyper 

KARIN GUSTAFSSON

vilka fungerar som ”hörnlägenheter” (fi g 18, sid 43). Dessa öppnar upp 
för möjligheten att genom konfi gurering skapa L- och U-formade hus 
med innergård (fi g 19, sid 43 samt fi g 20, sid 44). 

Egen fundering/insikt genom fas 5: 
Rundgång är ett brukarvärde enligt Nylander (1999). Denna 
kvalitet innebär dock en ineffektivisering av bostadsplanens yta då 
rundgång kräver extra kommunikationsutrymme. En av lösningarna 
för att tillgodose uppdragsgivaren (P303) önskan om yteffektiva 
lägenhetsplaner är att effektivisera en central ”lägenhetetskärna”, 
bestående av lägenheternas gemensamma funktioner. För att denna skall 
bli yteffektivt skjuts poden mot yttervägg och rundgången försvinner. 
Borttagning av rundgång gör dessvärre att ytan till höger om poden blir 
svårtillgänglig. Denna går endast att använda i volymkonfi gurationer 
som innefattar volym E (fi g 16, sid 43), för att denna skall vara möjlig 
att nyttja. Plattbärlagets djup försvårar rumsbildning i djupled, då det 
utifrån SIS tillgänglighetskrav krävs specifi ka krav på passagemått i 
sovrum ( vilket enligt SS 91 42 21:2006 resulterar i ett minimimått av 
tvåbäddssovrum på 2900/3000 x 3700mm). Den yta som blir över i 
djupled kan ses som svårutnyttjad, då denna är bred och grund.

Under min traditionella gestaltningsfas (processkarta 1, sid 35) hade 
jag nu fokuserat på modellbygge eller uppstart av ritande i CAD. 
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Fig 16. Plan som utgår från dimensioner för 4 rum och kök, indelad i volymer och med 
markerad ”lägenhetskärna”.

Fig 17. Planer för möjliga konfigurationer, utifrån volymindelning.
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Fig 18. Slutgiltigt ”lägenhetsplanbibliotek”.

Fig 19. Möjlighet att skapa L- hus konfiguration med hjälp av anpassade hörnplaner.
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Fas 6. Design

KARIN GUSTAFSSON

Gestaltning av planer övergår i detaljerad gestaltning. Här ligger 
fokus på de enskilda bostadsplanerna, och konfi gurationslösningarna 
av dessa blir vilande. Specifi ka detaljer och lösningar jobbas fram. 
Exempel på en sådan lösning är installationsnischen som utnyttjas 
som rumsavdelar med hjälp av högt placerad förvaring i underkant. 
Planerna testas genom möblering (fi g 21, sid 44). Småjusteringar och 
fl yttande av innerväggar görs löpande.

Gemensamt för fas 6 i de olika gestaltningsprocesserna är detalj och plan 
arbetet. I den industrialiserade gestaltningsprocessen ligger dock fokus 
på möjligheter samt begränsningar och är beroende av systematik och 
behandling av låsta och icke låsta parametrar. Då en ändring görs måste 
denna anpassas till sammankopplade delar och funktioner utan att 
inkräkta på låsta parametrar eller tillgänglighetskrav. Systematik samt 
anpassning till låsta parametrar och tillgänglighetskrav förekommer 
även inom den traditionella gestaltningsprocessen men är då inte lika 
komplexa.

Egen fundering/insikt genom fas 6: 
Alla komponenter och element verkar inverka på varandra. Flyttas 
sovrummets innervägg störs tillgänglighetskrav i hall, vilket gör att 
jag behöver skjuta lite på våtutrymmets vägg, som vidare påverkar 
dimensionerna för schakt och kökets arbetsyta. Mycket små justeringar 
krävs och involverar många olika delar av planen för möjligheten att 
kunna ”ta bort” en väggmodul i sidled, vilket sparar ca 3 kvadratmeter.

DESIGN

Planer testas:
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Sker löpande

Jobba på 
detaljnivå

LOKAL NIVÅ

ÖVERGRIPANDE
MOMENT
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Fig 20. Möjlighet att skapa U-huskonfi guration med hjälp av anpassade hörnplaner.
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Resultat av fas 6: 

Plan för 3-ABD Plan för 3-ACDE Plan för 4-ABDEPlan för 2-ACD

Plan för 1-hörn Plan för 2-AB Plan för 2-hörnPlan för 1-C

Fig 21. Planbibliotek.
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Fas 7. Design/Konfi guration

Arbetet med sammansättning av planerna återupptas för att besluta 
om vilka planer som skall användas i slutgiltig konfi guration för 
presentation av lamellhus. Behovet består främst i 1- samt 2 rum och 
kök, vilka bör utgöra större delen av den färdiga byggnaden. Här 
testas olika sammansättningar av planer för att utforska vilka typer av 
konfi gurationer som underlättar placering av trapphus, gemensamma 
utrymmen och förvaringsmöjligheter. 

Beslut tas om vilka planer som uppfyller det tänkta kundbehovet och 
underlättar placering av adderande funktioner. Planerna i det slutgiltiga 
förslaget är (fi g 23, sid 47): 
• 1-C
• 2-AB
• 3-ABD

Arbetet fortskrider med utformning och placering av trapphus. I 
anslutning till detta arbete görs även lägenheternas fönstersättning och 
utformning av fasader.

Fas 7 skiljer sig åt vid en jämförelse av de olika gestaltningsprocesserna. 
I en traditionell gestaltningsprocess (processkarta 1, sid 35) hade jag 
i denna fas medvetet växlat fokus mellan detaljnivåer och skala för 
justeringar och helhet.

Egen fundering/insikt genom fas 7:
Genom att placera samma lägenhetstyp repetitivt i vertikalled, fi nns viss 
svårighet att skapa ett tredimensionellt uttryck i fasad. Jag undersöker 
om det fi nns någon möjlighet att frångå de ”låsta” principer om 
återupprepad vertikal placering av samma lägenhetstyp genom alla fyra 
våningar, men ändå behålla vertikal placering av pod. Att möjliggöra 
placering av olika lägenhetstyper vertikalt, bidrar till större variation i 
fasad och varierande uterum som kan komma att bli till terrasser för 
de boende (fi g 22). 

I ett möte med projektchefen för P303 diskuteras förslaget, men pga att 
detta skulle innebära att avskiljande väggar mellan lägenheterna inte 
placeras vertikalt och därmed kräver projektspecifi ka beräkningar av 
laster för det eventuella förslagets konstruktion. Förslaget innebär även 
en ineffektivisering av energi och byggd yta då avskiljande väggar inte 
placeras intill varandra, vilket gör att förslaget läggs åt sidan.  

I strävan att uppnå ett tredimensionellt uttryck i bostadshuset, 
undersöker jag även möjligheten att göra penthouses på våning 4, 
men bestämmer mig för att detta kan ses som exklusivt och frångår 
behovsbilden av hyreslägenheter med fokus på lägenhetstyp av 1- och 
2 rum och kök.
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Fig 22. Skillnad i uttryck hos fasader med repetitiv alt. varierande 
placering av lägenhetstyper i vertikalled.
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1 rum och kök (1-C)

Resultat av fas 7:

2 rum och kök (2-AB) 3 rum och kök (3-ABD)

FALLSTUDIE

Fig 23. Planer för vidare konfigurering.
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Fas 8. Fas 8. Design

Planering av presentationsmaterial startas och arbetet med fasader 
fortskrider. Trapphus och loftgång adderas och gestaltas. Här försöker 
jag tänka ut ett passande koncept för att ha något att utgå ifrån då 
jag väljer material och utformar detaljer. Under denna fas växlar jag 
mellan att arbeta på detaljnivå och i stor skala för att få grepp om helhet. 
Funderingar kan pendla mellan materialval på trappans ledstänger, till 
att sedan övergå i omplacering av ett fönster och fasadens utformning. 
Jag adderar också två uthus, tänkta för gemensam cykelförvaring, 
upphängningsvägg för brevlådor, cykelställ och sophantering. Under 
denna växling av skala (lokala och globala nivåer), utförs fasader, 
sektioner, sammansättning av planer och färgsättning. 

Egen fundering/insikt från fas 8: 
Projektet börjar nå färdigt resultat och utan att jag ens refl ekterar över 
det upptäcker jag hur lamellhusförslaget utvecklats till ett stand-alone 
projekt? Cykelhus och sophantering har inte på förhand efterfrågats. 
Jag har alltså på eget initiativ adderat dessa utomstående enheter. 
Genom dessa enheter ställs lamellhuset i relation till något och huset 
får därmed ett sammanhang och något att förhålla sig till, vilket kan ha 
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varit orsaken till denna utveckling. 

Fas 8 i min traditionella gestaltningsprocess (processkarta1, sid 35) är en 
avlutande fas, där projektet knyts ihop och bearbetas för presentation. 
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Resultat av fas 8:  

Fig 24. Lamellhusets sammansättning. 
Vån 1 - med uteplats och köksträdgård. 

Från vänster; 2-, 3-, 2- och 1 rum och kök.

Fig 25. Vån 2, 3 och 4. 
Här ersätts uteplats och köksträdgård med balkonger.

Fig 26. Taksituation. Bilden visar takets 
indragningar mellan lägenhernas farstukvistar, 

vilket bidrar till att dagsljus når samtliga fönster 
placerade på lamellhusets enrésida.
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Fas 9. Avslutande fas

Resultat av fas 9:  

AVSLUTANDE
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Fig 27. Fasader med liggande träpanel/mörk fi bercementskiva.
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I den avslutande fasen knyts alla delar av projektet ihop. Fasader, sektioner och planer fastsälls (fi g 24, 25 
och 26, sid 49. Fig 27 samt fi g 28, sid 51). Justeringar av planer görs löpande och presentationsmaterial 
görs klart och sammanställs. Denna fas motsvarar fas 8 i en traditionell gestaltningsprocess (processkarta 
1, sid 35), då de båda faserna utgörs av likartade aktiviteter.
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Fig 28. Fasader ljus fibercementskiva.

FALLSTUDIE
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6.3 Resultat
6.3.1 Industrialiserad gestaltningsprocess
Nedan presenteras en rekonstruktionsbild över hur gestaltningsprocessen med koppling till P303s byggsystem sett ut:
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 Processkarta 2. Industrialiserad gestaltningsprocess.
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6.3.2 Lamellhusets omätbara värden
Material och detaljer
Utvändigt

Fasader och utvändiga material
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TräFibercementskiva Puts Betongplattor Avskiljande spaljéer av armeringsnät skapar farstukvistar i form av gröna rum, vid 
lägenheternas entrésituation.

Loftgång och detaljer 
De utomliggande loftgångarna är av galvat stål, med ledstänger av 
trä. Varje lägenhet har spaljéer av armeringsnät vilka fungerar som 
avskiljare, där växter kan skapa gröna uterum. 

Lamellhusets fönster har en utsida av lackerad aluminium och en insida 
av trä, vilket kräver minimalt underhåll. 

DETALJER - Material

P303 - UTVECKLING  BYGGSATSEN   KÄRNAN   PODEN  PLANER  SEKTIONER  DETALJER  KONFIGURATIONER 

DETALJ
BINSPIRATIONSBILD FÖR INTERJÖR
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LÅNG HÅLLBARHET
UTSIDA - LACKERAD ALUMINIUM
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Fig 29. Sektion.



54 KARIN GUSTAFSSON

Fig 30. 2 rum och kök - utvändigt.
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Uteplats och köksträdgård
Samtliga lägenheter har tillgång till egen uteplats/köksträdgård, 
alternativt balkong, beroende på om lägenheten är belägen på markplan 
eller är placerad högre upp i lamellhuset. Uteplats, balkong och entré är 
gjorda av KLHs korslimmade massiva träskivor. Vid entrésituationen 
bidrar dessa i samspel med spaljéerna till ökad rumslighet och ger 
entréerna en semiprivat prägel - en farstukvist i modern tappning. 
Trädäcken samspelar med loftgångens ledstänger av trä, vilket skapar 
helhet. Trä är ett autentiskt material. I sammanhanget innebär detta 
att brukaren har lätt att förstå materialets ursprung och uppkomst 
(Nylander 1999). Materialet står i kontrast till loftgångarnas stål, som 
uppfattas som stramare, hårdare och kallare. Denna kontrast bidrar till 
en förstärkning av de båda materialens egenskaper.

Avskiljande spaljéer av armeringsnät skapar farstukvistar i form av gröna rum, vid 
lägenheternas entrésituation.
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Golv, kulörer och detaljer
Lägenheternas våtutrymme har kaklade väggar och golv i vit kulör. 
Öviga delar av lägenheterna har slipade betonggolv och vita väggar. 
Fönstrens placering i fasaden som vätter mot uteplats/balkong har 
djupa nischer och är högt placerade, vilket bidrar till möjligheten att 
nyttja fönsternischen som sittyta.

I vertikalled fungerar den centrerade installationsnischen som 
rumsavdelare genom att denna utnyttjas som smart förvaring med högt 
placerade hyllplan i nischens underkant (fi g 32).

Genom att placera en avskärmingsvägg bakom kyl/frys utnyttjas denna 
yta till fördel för lägenhetens vardagsrum (fi g 32).

Drawn by Date 2010-09-02
Karin Gustafsson

Checked by Date 2010-09-02
Martin Sandén

PRELIMINÄR
Drawing Status

Drawing Name PLAN
SEKTION

"P303 - Lägenhet "

SKALA 1:50 (A3)

BOA: 53.3 m2

BTA: 67.5 m2

BTA-kvot: 0.79

FTX TM/TT
EL

K/
F

TVÄTTA / DUSCHA

VÄLKOMMEN!

UMGÅS / ÄTA

BOA: 53.3 m2

BTA: 67.5 m2

BTA-kvot: 0.79

EL

K/
F

NJUTA / PLANTERA

SOVA / LÄSA / KLÄ SIG

UMGÅS / ÄTA /ARBETA

FÖRVARA

FÖRVARA

SOLA / ÄTA

PLANER - 2 R O K

2 R O K
SKALA 1 : 50

Invändigt

FTX TM/TT

K
F

FTX TM/TT

K
F

FTX TM/TT

K
F

FTX TM/TT

K
F

PLAN - indelning av volymer
SKALA 1 : 100

PLAN - sammansa� 
SKALA 1 : 100

PLAN - ven�la�onsnisch 
SKALA 1 : 100

PLAN - markerad kärna
SKALA 1 : 100

BYGGSATSEN

P303 - UTVECKLING  BYGGSATSEN   KÄRNAN   PODEN  PLANER  SEKTIONER  DETALJER  KONFIGURATIONER 

HORISONTELL 
INSTALLATIONSNISCH

HÖGT PLACERAD 
FÖRVARING

VERTIKAL 
INSTALLATIONSNISCH

BAKSIDA AV KYL/FRYS 
UTNYTTJAS SOM TV-VÄGG

Fig 32. Sektion med markerad installationsnisch, smart förvaring och avskärmande vägg. Rumsavdelande fast förvaring.

Fig 31. Plan för 2 rum och kök
 med sektionslinje.

SEKTION

SEKTION

Installationsnischens
 placering i plan.



56

Betong är både ett autentiskt naturmaterial och ett miljövänligt 
alternativ. Betonggolv är slitstarka och kräver inget underhåll. (www.
hemmakanalen.se) 

Lägenheternas invändiga väggar är målade i en bruten vit kulör. 

Råa autentiska material möts även invändigt - kökbänk och rumsavskiljande förvaring i 
trä - möter vita väggar och betonggolv.Fig 33. Plan för 2 rum och kök - invändigt.
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Omslutenhet - öppenhet
Utvändigt
Variation i loftgångarnas utformning skapar utrymmen av olika karaktär. Dessa bildar kontraster mellan utrymmen som upplevs som omslutande 
och öppna. Exempel på detta är farstukvistarnas omslutenhet vars privata prägel mynnar ut i en öppen, mer offenlig loftgång. Då man rör sig mot 
lamellhusets mittpunkt - trapphuset, upplevs återigen omslutenhet. Bilden nedan visar entrésidans kontraster mellan omslutenhet och öppenhet och 
hur man upplever dessa växelvis då man rör sig från farstukvist till trapphus. 

Invändigt
Invändigt antar de rum av offentlig karaktär (vardagsrum och kök) en öppenhet och gränserna mellan dessa är fl ytande. Sovrummen är omslutande 
återvändsrum av mer privat karaktär. Bilden nedan visar kontrasterna mellan hur man i farstukvist och hall upplever en omslutenhet och hur denna 
ökar gradvis i öppenhet ju längre in i planen man når. I vertikalled går man från den trygga omslutande entrésituationen - mot det öppna offentliga 
rummet. 
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Illustration 1. Omslutet - Öppet. De områden av huset som visar exempel på omslutenhet är markerat med rosa cirklar - och de som visar exempel på öppenhet är 
markerade med gröna. De prickade grå linjerna visar på hur man genom horisontal och vertikal rörelse genom byggnaden upplever omslutenhet och öppenhet i byggnaden.
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Ljus och axialitet
Utvändigt 
Loftgångens utformning bidrar till ljusgenomsläpp för rummen 
placerade mot entésidan för samtliga lägenheter. Detta pga avstånd 
mellan loftgång och fasad (illustration 2) samt indragning av 
överhängande tak (fi g 26, sid 49). Farstukvistar skapar en ombonad 
mörkare zon där de avskiljande espaljéerna bidrar till karaktäristiskt 
ljusinsläpp. 

Lågt placerade fönster i trapphuset bidrar till att man på väg upp i 
huset, rör sig från trappans mörkare del - mot den ljusare avsatsen med 
sikt mot himlen. Upplevelsen skiftar om man rör sig nedåt i huset, då 
man istället får utblick över den gemensamma planen och förbereds på 
vad man kommer mötas av på den gemensamma gården (illustration 
3).
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Illustration 3. Sektion av trapphus. De punktade linjerna visar hur man på väg upp i 
trapphuset går mot ljuset med sikt mot himlen - och hur man på väg ner har utblick över gården.

Illustration 2. Ljus och axialitet. Det rosa cirklarna markerar utdragning av loftgång 
från fasad, vilket bidrar till direktljus för entrésidans fönster. Den prickade linjen visar på 

axialiteten som skapas av att direktljus från den glasade balkongdörren når hall.
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Axialitet skapas genom 
siktlinje som löper mellan 
loftgångens öppna kortsidor.

Invändigt 
Genom den glasade balkongdörren nås hallen av ljus som passerar 
tvärs genom lägenheten och därmed skapar axialitet (illustration 2).

Siktlinjer
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Rörelse
Utvändigt
Den utvändiga rörelsen består i cirkulation kring trapphus och 
avskärmningspaljéer i markplan (illustration 4).
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Illustration 4. Rörelse. Den rörelse lamellhuset uppmuntrar till, är på bilden markerat 
med punktade cirklar.

Invändigt
Planen består som tidigare nämnts, av öppna rum av offentlig karaktär 
samt omslutande återvändsrum av privat karaktär. Samspelet mellan 
dessa inbjuder vare sig till rundgång eller berikande rörelse. Den rörelse 
som innefattar planen består snarare i sampelet mellan inne - och ute. 
Detta gäller endast för lägenheterna belägna på markplan.

Rummets sammanhang och gränser
Rummets sammanhang och gränser beskriver karaktären hos olika 
zoner i byggnaden och görs utifrån följande gradering:

• Offentlig
• Semioffenlig
• Semiprivat
• Privat

Den egna bostaden - lägenhetsplanen, utgör privat zon. Då man rör 
sig från denna och ut i den offentliga zonen passerar man gradvis 
semiprivat och semioffentliga utrymmen. Att offentliga zoner inte är 
markerade på bilden beror på att lamellhusets sammanhang inte är 
givet - och att det offentliga rummet (gata, torg etc.) därmed inte är 
känt.

Illustration 5. Rummets sammanhang och gränser.
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7.1 Analys av den industrialiserade gestaltningsprocessen
Vid en jämförelse mellan min traditionella gestaltningsprocess och den arbetsprocess som utförts under designarbetet med gestaltningsförslag av ett 
lamellhus utifrån P303s byggsystem, väljer jag att dela in processen i övergripande moment och underaktiviteter. Övergripande moment utgör tillsammans 
med dess underaktiviteter faser från 1-8 alternativt 1-9. Dessa faser kan vidare kategoriseras in i huvudkategorierna: startskede, designförlopp och 
avslutningsskede (fi g 34). 

7. SLUTSATSER OCH DISKUSSION
Detta kapitel besvarar examensarbetets två forskningsfrågor med sammanhängande diskussion. Vidare presenterar jag 
rekommendationer till fallföretaget, samt rekommendation för fortsatta studier.
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Förskjutning av processens faser
Analysen visar att framtagning av koncept i startskedets fas 3, bidrar till förskjutning av kommande gestaltningsförlopp (fig 34, sid 61). Jag kan inte 
påstå att detta beror på konceptskapandet i sig, utan snarare av konceptfasens tidiga placering i processkartan. Jag anser vidare att behovsbilden 
(bestående av lägenhetsplaner för konfiguration med anpassning till både punkt- och lamell) inte överensstämde med byggsystemets låsta parametrar. 
De låsta parametrarna inom byggsystemet var helt enkelt inte kompatibelt med behovsbilden. En anpassning till både punkt- och lamellhus är fullt 
möjlig att genomföra, men kräver då en viss flexibilitet av plan, utfackningspartier, eller av podens - alternativt ytterväggarnas vertikala placering 
mellan våningsplanen.

Fas 4 i den industrialiserade gestaltningsprocessen placeras inte in i någon av huvudkategorierna, då denna fas beror på att den industrialiserade 
gestaltningsprocessen utförts i undersökande syfte och att denna fas är ett resultat av insikten att jag borde ha gjort annorlunda i processens 
startskede. Nu i efterhand kan jag se att det varit mer konstruktivt för den kreativa processen att genomföra en fördjupad analys och anpassning av 
byggsystemet tidigare i processen, istället för att fokusera på inspirationsbilder/inspirerande projekt och övergripande koncept. Då man genomför en 
gestaltningsprocess utifrån ett redan testat byggsystem, kan en fördjupad analys (fas 3 i den nedre processkartan av fig 35, sid 63) i ett tidigt skede av 
processen visa på vilka element och funktioner som kommer att behöva omgestaltas för att sedan anpassas till nya förhållanden. Omgestaltning av 
dessa element/funktioner, skulle då  bli en tydlig utgångspunkt för vidare designarbete. 

Koncept, kreativitet och helhet i en industrialiserad getaltningsprocess
Ett tidigt konceptförslag innebär att man tänker storskaligt och abstrakt (global nivå) vilket inte och stödjer arbetet med omgestaltning av specifika 
element/funktioner i ett tidigt skede. Vid ett senare skede kan ett koncept däremot göra att elementen/funktionerna i fråga, kan justeras och anpassas 
till konceptet för att därigenom skapa helhet och idéer för samspel med byggnadens övriga element.

Resultatet av den fördjupade analysen av byggsystemet kan i en industrialiserad gestaltningsprocess ses som designarbetets ramar. Då den fördjupade 
analysen av byggsystemet samt den första designfasen (fas 4 i den nedre processkartan av fig 35, sid 63) genomförts och man kommit till insikt om 
projektets ramar, kan inspiration och koncept skapa nya kreativa förslag. Eftersom man i detta stadie är väl införstådd med vilka idéer som kan 
appliceras in i projektet är också chanserna större att rätt avvägningar görs. Detta blir då konstruktivt för den kreativa processen och driver denna 
framåt. Fas 4 (nedre processkartan av fig 35, sid 63) i den industrialiserade gestaltningsprocessen innebär arbete och omgestaltning med byggsystemets 
komponenter på detaljnivå - något som inom skrivandet beskrivs som lokal nivå. 

Enligt forskningen inom skrivprocesser kopplas globala nivåer bort då vi jobbar detaljerat och småskaligt. Att behärska en växling mellan lokala och 
globala nivåer, kräver enligt forskningen stora mentala insatser. Faran med att placera en fas som innebär arbete på lokalnivå i gestaltningsprocessens 
startskede är att tankarna runt sammanhang och övergripande mening kan komma att glömmas bort. 
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samt underaktiviteter bidrar till reviderad processkarta.
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Att inte ha ett tydligt koncept under gestaltningsarbetet försvårade processen. Under utvecklandet av gestaltningskoncept i fas 3 (konceptskiss 1- och 2, sid 
37 samt konceptskiss 3- och 4, sid 38) avstannande av den kreativa processen, och efter att gestaltningsarbetet återupptagits, tappades konceptsökandet 
bort. Ett senare försök att relatera projektet till ett koncept gjordes. Jag ville i min senare idé om koncept utgå från ett landshövdingehus i modern 
tappning.  Med detta koncept i åtanke skapades konfigurationsmöjligheten att bilda ytterligare två lägenheter som i sin utformning möjliggjorde 
skapande av L- och U-hus (fig 19, sid 43 samt fig 20, sid 44). Landshövdingehus och P303s befintliga lägenheter har vissa gemensamma principer 
som inspirerade mig; koncepten har primärt fokus på hyreslägenheter av genomgångsprincip med möjlighet till stadsmässighet och rumsskapande 
genom konfiguration. Konceptet följdes dock aldrig upp, då jag inte hade möjlighet att vara konsekvent och låta konceptet påverka de övriga delar av 
gestaltningen som redan påbörjats. Jag redovisar därför inte konceptet i min presentation av den industrialiserade gestaltningsprocessen (processkarta 
3, sid 66). Gestaltning kräver återkommande beslut angående hur saker skall se ut och fungera samt hur problem som uppstår skall lösas - både estetiskt 
och praktiskt. Ett koncept ger den som utför gestaltningsprocessen en röd tråd, vilket underlättar i strävan efter att skapa en samlad helhet. Det var 
sökandet av projektets helhet som fick mig att återigen testa ett koncept för lamellhuset.  

För motverkande av att koncept och helhet inom industrialiserat byggande uteblir, skulle dessa frågeställningar kunna spela en mer central roll i både 
förstudien och produktutvecklingskedet (fig 8, sid 30). Här kan Nylanders omätbara värden användas som underlag för diskussion. De beslut som 
fattas under dessa faser påverkar möjligheter att skapa brukarvärde inför kommande gestaltningsförslag. Fallstudien som sådan visar, att brukarvärden 
som generalitet och rörelse, har starka kopplingar till byggsystemets dimensioner, samt påverkar om dessa kan/inte kan uppfyllas genom kommande 
gestaltningsförslag.  

Kommunikation och värdering av arkitektonisk kvalitet
Inom skrivforskningen belyser man svårigheter kring att i responsgrupper samtala kring det övergripande, mer abstrakta frågeställningar som tex. 
sammanhang och mening, vilket behövs för en lyckad helhet. Diskussionen beskrivs istället tendera att kretsa kring mer konkreta frågeställningar. En 
av orsakerna till detta, menar forskningen, är brist på kunskap inom ämnet. För att “lyfta” diskussionen och undvika att endast behandla konkreta 
frågeställningar, har responsformulär visat sig vara till stor hjälp inom skrivandet. Byggbranschen innnefattar samarbete mellan olika dicipliner, vilket 
gör att man, på samma sätt som i responsgrupper, är benägna att fastna i diskussioner som kretsar kring lokala nivåer (konkreta frågeställningar). 
Detta i sin tur, leder till att man kan gå miste om abstrakta värden som byggnadens karaktär samt hur vi vill att byggnaden i fråga skall upplevas och 
påverka brukare och sin omgivning mm. Genom att tydliggöra idén med resonsformulären; att undvika primärt fokus kring lokala nivåer, skulle man 
mer medvetet kunna arbeta fram strategier som hjälper oss att behandla abstrakta värden i en tvärdiciplinär diskussion. Detta stöder ett framgångsrikt 
värderande av  olika arkitektoniska kvaliteter och innefattar även de kvaliteter som är svårare att greppa. Genom denna strategi och medvetenhet kan 
kanske den omtalade balansen som tycks vara en av nyckelframgångarna till arkitektonisk kvalitet uppnås?
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Lean-principer och gestaltningsprocessen
Inom lean filosofin eftersträvas transparenta arbetsförlopp, för att förbättringar och erfarenhetsåterföring skall möjliggöras. Gestaltningsprocessen 
är en del av den industriella/industrialiserade byggprocessen. Bör inte då principer inom lean gälla även här? Genom att inkludera leans principer i 
gestaltningsprocessen skulle man kunna undvika klyftor mellan gestaltning och byggprocessens övriga samverkande aktiviteter. 

Forskning inom skrivprocessen tar upp svårigheten i dokumentation av inre revideringar - kreativa processer och ändringar som sker i tanken. 
Då arkitektur är ett tvärvetenskapligt ämne uppfattar jag det som intressant att, på samma sätt som man inom konceptutveckling inspireras av 
bilindustrin, bör söka befintliga tillämpningsmetoder inom konst, skrivande och produktdesign, för att hitta sätt att dokumentera och diskutera 
gestaltningsprocessen mer öppet. 

Faran med applicering av leans principer om erfarenhetsåterföring och små, ständiga förbättringar är dock att man genom implementering av denna 
i gestaltningsprocessen syftar till att nå en vedertagen modell för “hur gestaltningsarbetet bör utföras”. Detta uppmuntrar inte till kreativitet, vars 
definition enligt nationalencyklopedien är: “förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv; att se verkligheten med nya ögon”. Därför bör målet 
snarare vara att genom ett transparent arbetsätt väcka diskussion om tillämpningsmetoder, samt göra det möjligt att utvärdera och lära av varandra.
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7.2 Svar på forskningsfråga 1: Hur kan man som arkitekt genomföra en gestaltningsprocess utifrån ett byggsystem med få 
frihetsgrader?
7.2.1 Redigerad industriell gestaltningsprocess
Den industrialiserade gestaltningsprocessen med koppling till P303s byggsystem visar att jag med fördel hade kunnat arbeta som följer:
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 Processkarta 3. Reviderad industrialiserad processkarta.
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Genom att ersätta den traditionella gestaltningprocessens fas 3: 
“Idéstadium” (processkarta 1, sid 35) och ersätta denna med en 
fördjupad analys (fas 3 av processkarta 3, sid 66) skapas större 
medvetenhet om vilka möjligheter och begränsningar det aktuella 
byggsystemet kommer innebära. Denna medvetenhet blir konstruktiv 
för gestaltningsprocessen och kan ligga till grund för kreativitet i 
kommande arbetsförlopp.

Att på ett tidigt stadie testa om behovsbildens principer stämmer 
överens med byggsystemets (fas 3 av processkarta 3, sid 66), underlättar 
vidare arbete samt minskar risken för att nå en “återvändsgränd” 
längre fram i processen. Analysen av byggsystemets “låsta” och “icke 
låsta” parametrar (fas 3 av processkarta 3, sid 66) skapar då projektets 
ramar.
 

 

7.2 Svar på forskningsfråga 2: Vilka arkitektoniska värden 
kan man skapa med en metodik som bygger på konfigurering 
utifrån “hårt styrande” förutsättningar? 

Kvalitet är ett värderande mått av goda egenskaper hos ett föremål. Då 
man pratar om arkitektonisk kvalitet är föremålet uttalat och syftar till 
det byggda. Alltså bör arkitektonisk kvalitet vara ett värderande mått 
av goda egenskaper (en sammansättning av kvaliteter) hos det byggda, 
och bör därför baseras på en helhetsutvärdering.

Rapporten syftar till att besvara frågan om arkitektoniska brukarvärden 
och använder Nylanders omätbara värden för utvärdering av det 
genomförda projektet. Av de brukarvärden som presenteras - berörs 
här 6 av 8 värden, vilka är följande:

Material & detaljer
Omslutenhet-öppenhet
Ljus
Axialitet
Rörelse (utvändigt rörelse)
Rummets sammanhang och gränser

Utifrån Nylanders (1999) omätbara värden, görs bedömningen att  
lamellhuset har tre omätbara värden som inte är av tillräckligt hög  
kvalitet för att bli representerade som ett resultat av projektet. Dessa är 
generalitet,  rörelse (invändig) samt huset och stadsrummet. Att jag inte lyckats 
skapa generalitet i lägenhetsplanerna kan bero på följande:

Generalitet är svårt att skapa på en lite yta. Flexibla, generella rum för 
anpassning till olika funktioner kräver rymd. Ett rum kan kategoriseras 
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7.2 Rekommendation till fallföretaget
För att öka möjligheterna att skapa arkitektonisk kvalitet i framtida 
projekt, rekommenderar jag att undersöka möjligheten till andra 
alternativ än det befintliga plattbärlaget. Genom att öka dimensionerna 
på plattbärlaget från ett djup på 7,4 m till 8,2 m ges möjligheten att 
skapa två generella rum i djupled (då har hänsyn tagits till placering av 
innervägg och anpassning till väggmodulernas dimensioner). 

Ett djupare plattbärlag skulle också möjliggöra bibehållen rundgång 
i lägenhetsplanerna, vilket bidrar till brukarvärde genom att berika 
bostaden med rörsle och rytm. 

Två generella rum och rörelse i plan skulle tillsammans öka lägenheternas 
generalitet, samt ge arkitekten bättre gestaltningsmöjligheter för att 
skapa arkitektonisk kvalitet i framtida bostadsprojekt. Tillgängligheten 
i lägenhetsplanen skulle öka, och den  del av planen belägen till höger 
om poden (volym E i fig16, sid 43) skulle bli mindre svårtillgänglig.

En möjlig hypotes är att två generella rum tillsammans med rundgång, 
skulle öka flexibiliteten vid konfiguration samt skapa möjligheten att 
spara in yta i sidled. Detta skulle ge P303 yteffektivare lägenheter, 
arkitekten större gestaltningsmöjligheter och brukaren en flexiblare 
plan och möjligen billigare hyreskostnad. Vilket sammantaget kan ses 
som arkitektonisk kvalitet.

7.3 Förslag på fortsatta studier
Industrialiserade processer och principer inom Lean Production, 
belyser vikten av erfarenhetsåterföring och ständiga förbättringar. 
Hur  är det möjligt att utveckla och implementera en sådan strategi i 
praktiken, utan att hämma den kreativa processen? Och vidare; hur bör 
strategier för att säkra abtrakta värden i en hårt styrd process utformas?  

som generellt då det mäter 3.6 x 3.6 m. Med P303s nuvarande 
plattbärlag är det i dagsläget inte möjligt att placera två rum á 3.6 x 3.6 
m i djupled.

Rörelse i planen i form av rundgång, är inte möjlig då poden skjuts 
mot vägg. Detta kompenseras till viss del av en utvändig rörelse, där 
trapphuset fungerar som pod - fast i stor skala, samt möjligheter 
till  rundgång/genomgång i lägenheterna placerade på markplan 
(illustration 4, sid 59).

Att huset och stadsrummet kan ses uppfylla hög arkitektonisk kvalitet 
genom detta projekt, kan vi ännu inte säga säkert, då huset ännu inte 
givits en specifik plats.
    
Det går att se tydliga kopplingar till, vad som kan ha orsakat att 
just dessa tre värden inte skapades genom min designstudie. Dessa 
kopplingar  framhäver betydelsen av att välja ut komponenter i 
byggsystem, som möjliggör skapandet av brukarvärden genom 
kommande gestaltningsprocesser. 

Utöver denna slutsats visas att det finns möjlighet att både beröra och 
skapa brukarvärden i olika utsträckning, genom en gestaltningsprocess 
vars metodik bygger på industrialiserade principer och förutsättningar 
som är “hårt styrande”.

KARIN GUSTAFSSON
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