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S A M M A N F A T T N I N G
Idag råder bostadsbrist i  stora delar av Sverige och behovet av e   ökat byggande ses
som akut. Situa  onen som föreligger påverkar rörligheten på arbetsmarknaden nega  vt
vilket har en stor inverkan på den svenska ekonomis  llväxt, även enskilda individers
livskvalitet försämras.

En  pågående  deba   är  om  vad  problemet  beror  på  och  hur  vi  ska  kunna  lösa
bostadsbristen. E   omdiskuterat lösningsförslag är a   erbjuda  llfälligare bostäder
byggda utav modulsystem. Argumenten för modulhus är a   de kan produceras i en stor
kvan  tet, snabbt och  ll en lägre kostnad än permanenta hus.

Hur kommer det angreppsä  et påverka kvaliteter på bostäderna och i förlängningen
utvecklingen mot e   hållbarare samhälle?
Går kostnaden idag före det långsik  ga perspek  vet, och går kvan  tet före kvalitet?

Målet med arbetet är a   belysa frågan om vad som är kvalitet och vilka egenskaper som
idag  llför kvalitet  ll bostaden.

Utgångspunkten för arbetet har legat i Kjell Forshed och Ola Nylanders  digare studie
om bostadens upplevelsevärden och omätbara kvaliteter. Nio olika bostadsprojekt har
studerats u  från infallsvinkel på kvalitet. Arkitekterna för respek  ve projekt har sedan
intervjuats med sy  e a   ge en bild av vad arkitektkåren iden  fi erar och ly  er fram som
vik  ga kvaliteter i bostaden.

A   skapa e   kvalita  vt boende behöver varken vara dyrt eller krånglig. Kvalitet skapas
inte genom a   uppfylla specifi ka egenskaper u  från en universal lista. Utan genom en
process av ställningstaganden som tas u  från varje unikt projekt.

Slutsatsen som kunnat dras, gällande vad som är vik  gt för a   skapa kvalitet i dagens
bostadsbyggande har sammanfa  ats i punkterna nedan:

     • A   en gemensam vision för kvalitet i projektet tas fram och hur man ska nå
 dit. Det är även vik  gt a   målbilden förankras hos alla som medverkar i projektet
     • A   Kommunicera visionen inom arbetsteamet, men lika vik  gt är a
 kommunika  onen mellan teamet, allmänheten och andra intressenter är god.
     • A   en balans mellan resurser, ambi  oner och behov säkerställs.
     • A   bebyggelsen är anpassad  ll sin omgivning, stadsrummet och  lls sina
 invånare.
     • A   det naturliga ljusinsläppet är rikligt in i bostaden, sam  digt är det vik  gt a
 utblickar och insyn balanseras.
     • A   de material som används är beständiga och håller över  d sam  digt som
 de åldras vackert.

Arbetet har begränsat  ll arkitektritade bostadsprojekt och vidare studier kan vara a
se på kvaliteter i bostaden ur de boendes perspek  v.



A B S T R A C T
Today there is housing shortage throughout Sweden and there is a need for an increased
residential development. The situation affects the growth of the Swedish economy’s. It
also affects our feelings by deteriorating our quality of life.

There is an ongoing debate questioning how this situation was created as well as what
the possibilities there are to solve the housing-shortage problem. A potential solution
is to provide temporary housing by using modular systems. The arguments for modular
housing is that they can be produced in a large scale in a short amount of time and at a
lower cost than permanent dwellings.

How will this approach affect the quality our everyday life and our dwellings, and
ultimately  the  development  of  a  sustainable  society?  Are  short  term  economics
prioritized ahead of the costs of long term and sustainability, quantity before the quality?

The aim of this study is to raise the issue about what quality is and which properties
brings quality to housing today.

This  study  is  based  on  Kjell  Forshed  and  Ola  Nyland’s  research  about  values  we
experience and undetectable qualities in dwellings. Nine housing projects have been
studied to determine their different qualities. Through interviews with the representing
architect’s qualities found in each project have been highlighted. Each architect was
also asked about their personal opinion about what brings quality to today’s housing.

It does not have to be expensive nor difficult to create a qualitative living environment.
Quality is not created by simply adding predetermined universal properties. But it is
a process in which issues relating to quality of each unique housing project has to
be considered. Conclusions have been drawn of what is important to consider when
creating qualitative housing today:

     • A collective vision of quality has to be formed and a description of how to
 reach the objective. It is important that the vision is anchored in the project
 team.
     • It is important to communicate the vision within the project team, and it is
 also important to keep a good communication with the public and other
 interested.
     • To create and retain a balance between resources, ambition and requirements.
     • The buildings should be adapted to their environment and citizens.
     • It is vital that plenty of natural light enters the dwelling.
     • The materials that are used should be resistant, persistent and age beautifully.

This study is limited to architect designed housing. A possible continuation and next step
would be to explore what the residents view as important to create modern qualitative
housing.
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Under min studie  d har e   intresse vuxit för hur vi uppfa  ar våra vardagsmiljöer. Vad är det som gör miljöerna bra eller
dåliga, är en fråga som kommit a   engagera mig. I mi   examensarbete fi ck jag möjlighet a   fördjupa mig i frågan om
vad kvalitet är, för vem är det kvalitet och vad är kvalitet för mig. Arbetet omfa  ar 30 högskolepoäng och avslutar mina
studier på Civilingenjörsprogrammet Arkitektur med inriktning husbyggnad, vid Luleå tekniska universitet.

Arbetet hade inte blivit vad det blev utan min handledare Anders Landström, examinator Johan Linton och arkitekterna
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Luleå juni 2016
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B O S T A D S B R I S T
Boverkets senaste rapport pekar på a   det kommer behövas
byggas minst 75 000 bostäder per år 2015-2020 för a
möta behovet idag och den snabba befolkningsökningen.
Samma prognos visar  a   2017 kommer byggna  onen av
61 000 bostäder påbörjas. (Boverket, 2015a)

Sta  s  ska Centralbyråns prognoser varnar för a   dagens
bostadsbrist påverkar rörligheten på arbetsmarknaden
nega  vt och  llväxten minskar. (Sta  s  ska centralbyrån,
2015)

Problema  ken är  idag inget  tomt hot.  Den 12 april  2016
gick  Spo  fySE  ut  i  e   öppet  brev  med  e   ul  matum.
Företaget, vilket inkluderar band annat Spo  fy, Skype,
King, Majang och Klarna lämnar Sverige om inte poli  kerna
agerar. E   av tre hinder som stoppar företaget för fortsa
etablering a   växa i Sverige är bostadsbristen i Stockholm.
(Medium, 2016)

Bristen på bostäder påverkar hur vi mår i samhället. En
studie visar a   samhällsutvecklingen med den ökade
bostadsbristen, är det de unga i Sverige oroar sig mest för
idag. (Dagens Nyheter, 2016a)

Regering och fl era  poli  kers  lösning på bostadsbristen är
a   bygga ”byggbaracker”, så kallade modulhus. De menar
a   en stor kvan  tet bostäder snabbt och billigt skulle
kunna producera. (SVT Nyheter, 2015)

I N L E D N I N G

Våra bostäder och vardagsmiljöer är de vik  gaste byggda
strukturerna som fi nns i  samhället. Det är miljöer som vi
alla dagligen lever i och alla är tvungna a   vistas i. De  a
medför a   det är väldigt vik  gt hur vi hanterar, arbetar
med  och  pratar  om  kvaliteter  i  samhället.  Arbete  är  e
försök  a   närma  sig  frågan  om  vad  som  är  kvaliteter  i
bostadsbyggande.

Arbete beskriver och diskuterar den problema  k som vi
står inför idag med en akut bostadsbrist.
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Problema  ken  med  a   kvan  tet  går  före  kvalitet
diskuterades av en panel under almedalsveckan sommaren
2015. Panelen bestod av beställare, arkitekter och poli  ker.
En slutsats de enades om var a   idag diskuteras det mycket
om a   det behövs byggas mycket, men inget om ”hur de
ska se ut”. Kvan  teten går före kvaliteten och de menar a
den livsmiljön vi vill skapa borde ta mer plats i diskussionen
om dagens bostadsbyggande. (Betong.se, 2015)

Risken  med  a   kvaliteter  förbises  i  u  ormningen,  för
a   snabbt kunna bygga bostäder kan medföra a   vi
återupprepar misstagen från miljonprogrammet. Idag
rivs i vissa kommuner fl erbostadshus som byggdes under
miljonprogrammet, då de är svårt a   få de uthyrda
(Boverket, 2014b). Utan genomtänkt planering kan
bostäderna upplevas som själlösa och sakna kvaliteter
som bidrar  ll långsik  gt balanserat boende och a  rak  va
hållbara strukturer.

K V A L I T E T S B R I S T
”Boende miljön skall vara s  mulerande, este  skt  lltalan-
de samt vara i harmoni med det omgivande landskapet
och kulturmiljön. För a   nå dessa målsä  ningar krävs a
este  ska värden och god arkitektur får en ökad vikt i sam-
hällsbyggandet  och  a   arkitekter  och  konstnärer  får  en
starkare ställning vid u  ormningen av byggnader och bo-
endemiljöer. Hög este  sk kvalitet och god arkitektur som
förenar skönhet med funk  on har en central betydelse för
långsik  g användbarhet, trivsel och go   resursutny  jan-
de. … För a   skapa en stark ställning för de este  ska vär-
dena krävs också a   stat och kommuner agerar som före-
gångare och normsä  are.” (Bostadspoli  ska utredningen,
1996)

Problemet  med  bostadsbristen  är  ingen  nyhet  även  om
det  idag  omnämns  som  akut.  I  en  deba  ar  kel  2010
betonar Gert Wingårdh, arkitekt, och Barbro Engman från
Hyresgäs  öreningen, risken med a   problemet hanteras
kortsik  gt. Där de menar a   ”Det går utmärkt a   bygga nya
hyreshus  ll rimliga kostnader och med höga arkitektoniska
ambi  oner”. En ”enklare bostadskvalitet” är poli  ker och
byggares förslag för a   hålla låga byggkostnader. Lösningen
blir då allt som o  a  llfälliga ”fula baracker”. E   hyreshus
som byggs idag kommer stå i hundra år, där Engman och
Wingårdh pointerar a   ”det är vik  gare än någonsin a
de både är ekologiskt och este  skt hållbara”.   (Dagens
Nyheter, 2010b)

I y  erligare en deba  ar  kel 5 år senare, betonar Gert
Wingårdh  återigen  a   det  inte  är  pengar  som  avgör
om arkitekturen är kvalita  v. Utan a   det handlar om
en balansgång mellan kunskap och e  erfrågan. E
arkitektoniskt u  ryck som berä  ar och förtydligar hur
snabbt och billigt det var a   bygga, kommer inte vara
hållbart över  d.  Gert tar det nya området Kvillebäcken
i  Göteborg  som  e   skräckexempel  ”stadsdelen är e
lågva  enmärke”. Återigen betonar han a   god arkitektur
varken  behöver  vara  dyrt  eller  krångligt.  (Wingårdh, in
press)
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M E T O D  O C H  G E N O M F Ö R A N D E
Arbetet är en kvalita  v studie där ämnet undersöks med
sy  e a   skaff a en djupare kunskap om ämnet kvalitet, med
en explora  v undersökningskaraktär. Undersökningen
sy  ar  ll a   inom okända området kring kvalitetsbegreppet
samla in mycket kunskap om problemområdet. Problemet
belyses inledningsvis bre   för a   överblicka och kunna
precisera problemet för e   fortsa   arbete. Vid denna
typ av undersökningar är e   vik  gt inslag idérikedom och
krea  vitet i insamlingen av kunskap genom olika tekniker.

För a   inledningsvis skaff a grundkunskaper och sedan en
fördjupa kunskaperna i ämnesområdet genomfördes en
li  eraturstudie. Studien är en vik  g del av processen, där
man tar del av redan kända lärdomar och kunskaper inom
området som stödjer arbetets problem. (Höst, Regnell och
Runeson, 2006)

Li  eraturen och  digare forskningsarbeten har tagits fram
genom  sökningar  i  databaser  så  som  Libris  och  Primo
via biblioteket vid Luleå tekniska universitet. Processen
har varit itera  v under hela arbetet, vilket innebar a
processen återgick  ll li  eraturen under arbetets gång för
a   precisera  sökningar  mot  e   mer  avgränsat  problem.
(Davidson och Patel, 2011)

För a   komple  era och åskådliggöra teorin genomfördes
en fallstudie av nio stycken bostadsprojekt. Genom en
kombina  on av egenstudie av projekten, läsa ar  klar
där projekten kri  serats/kommenterats och intervjuer
med arkitekten har en omfångsrik bild kunnat skapas av
respek  ve projekt. (Davidson och Patel, 2011)

Urvalet av projekt skedde genom en process bestående
av  fl ertalet  steg.  inledningsvis  samlades  en  stor  mängd
projekt in, vilka alla hade publicerats i publika  onen
Arkitektur mellan 2000-2015. I samråd med handledare
togs e   30 tal projekt ut, från 23 arkitekter. Avslutningsvis
u  från avgränsningar (se avsni   Avgränsningar nedan)
skars  antalet  projekt  ned   ll  nio  projekt  representerade
av å  a arkitekter. Projekten representerar en bredd
av  boendeprojekt  av  varierande  storlek,  karaktär,
förutsä  ningar och ålder.

Intervjuer  användes  avslutningsvis  för  a   samla  in
informa  on om projektens arkitekters förhållningssä
 ll kvalitet. Intervjuernas karaktär var semistrukturerade,

utgångspunkten låg i sex stycken frågor som respondenten
själv utveckla ute  er gällande förutsä  ningar och
projekt.  Frågorna berör  arbetet  med kvalitet  i  respek  ve
fallstudieobjekt men även generell syn och angrepps sä
på begreppet kvalitet.

P R O B L E M F O R M U L E R I N G
Kvalitetsbegreppet är idag e   modeord, som beskriver för
oss om en produkt är bra eller dålig.  Men vad har begreppet
kvalitet för betydelse i dagens bostadsbyggande?
Alla upplevda kvaliteter i en bostad är inte mätbara.
Energiförbrukning och exempelvis lu  omsä  ning kan
regleras e  er uppsa  a riktlinjer och lagkrav medan hur
säkerställs de subjek  va kvaliteter som stärker hemkänsla
och trygghet?

S Y F T E
Målet med arbetet är a   skapa en bild av hur kvalitets-
begreppet används i dagens bostadsbyggande. Sy  et är
a   få en övergripande förståelse av vad arkitekter ser som
vik  ga kvalitet i bostaden. Även a   iden  fi era vad som är
vik  gt för a   skapa kvalitet i dagens bostadsbyggande

F R Å G E S T Ä L L N I N G A R

• Vilka egenskaper anses vara vik  ga för a   uppnå
 kvalitet i dagens bostadsbyggande?

•  Vad är kvalitet och hur skapas arkitektonisk
 kvalitet?
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D I S P O S I T I O N
Först  i  arbetet  behandlas  frågan om vad kvalitet  är,  med
hjälp av  digare studier och li  eratur, under rubriken:
Kvalitet, e   omätbart värde.

Kval i tet  som begrepp
Arkitektur  och kval i tet

Arkitekturens  omätbara kval i tet
Mater ial  och detaljer

Omslutenhet och öp penhet
Dagsl jus

General i tet  och f lexibi l i tet
Axial i tet
Rörelse

Rumsorga nisati on
Hus o ch stadsrum

Andra delen behandlar frågan hur kvalitet som begrepp
används i bostadsbyggande. De  a genom e   urval av
nio bostadsprojekt, där förfa  aren gör en självstudie
av  projekten  och  arkitekterna  intervjuas.  Med  sy  e  a
undersöka vilka kvaliteter som i respek  ve projekt anse  s
varit vik  ga och hur de ly  s fram.

Slottsvången ,  Helsingbo rg – Mats Wh ite
Salo ngen,  Malmö – Bengt  Is l ing

Vi lla  T,  Stockholm – Ceci l ia  Margen Wigow
Vi l la Persson,  To rekov – Anna Daun

Hammar by Sjöstad,  Stockholm – Bengt  Rydén
Tegeludden,  Stockholm – Maria  Axelsson

Bromm ahöjd en,  Stockholm – Per Johans on
De gamlas  vänner,  Kärrtorp –  Per  Johanson

Vi lla  S2,  Halmstad –  Jonas  L indval l

I den avslutande delen diskuteras och analyseras teori och
materialen från projekten  llsammans med resonemanget
i intervjuerna. Sist sammanställs en slutsats.

A V G R Ä N S I N G A R

• Urvalet har begränsades  ll projekt som presen-
 terats i  dskri  en Arkitektur, mellan åren
 2000 och 2015.

• Inriktning på arbetets projektstudie är avgränsat
  ll arkitektritade bostäder.

• Tiden har spelat stor roll som resurs gällande a
 söka kontakt med ansvariga arkitekter för
 projekten, deras  d och min  d.

• Tidsbegränsningen har medfört a   antalet
 projekt  har begränsats. Samt a   mängden
 informa  on som beaktats avgränsats.

• Avgränsning är gjord  ll a   se bostaden som en i
 stort se   oberoende kropp. Miljön runtomkring,
 så som tomt och  ll viss del om kringliggande
 kvarter berörs endast lä  , men ingen hänsyn  ll
 områdens ”läge” eller a  rak  vitet, storstad eller
 landsbygd har tagits med i arbetet.

• Arbetet är taget ur e   perspek  v där
 slutkunden eller de boendes synvinkel på
 kvaliteter i bostaden inte tas med.
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I följande avsni   introduceras li  eratur och  digare studier
som genomförts som behandlar kvalitet, boende kvalitet
och arkitektonisk kvalitet. Arbetena presenteras inte i  sin
helhet utan de delar relevanta för de  a arbete.

Första delen av teoriavsni  et behandlar begreppet kvalitet
från en bredare tvärvetenskapligt vinkel, se   ur Lars
Strannegårds perspek  v. I sin bok Den omätbara kvaliteten,
har  han  samlat  en  mängd  tankar  om  vad  kvalitet  är  se
u  från skilda områden. Allt från fi losofi er, konstnärer och
ekonomer. Gert Wingård och Rasmus Wærn delar med sig
av sin syn på arkitektur och kvalitet av vilket presenteras i
denna del.

T E O R I
K v a l i t e t  –  e t t  o m ä t b a r t  v ä r d e

12. TEORI

K V A L I T E T  S O M  B E G R E P P
Inledningsvis ser Strannegård (2007) kvalitet ur e   bredare
perspek  v med utgångspunkt i sin utbildning som ekonom,
där han beskriver varför vi behöver kvalitet på följande
sä   ”på e   grundläggande plan handlar det naturligtvis
om  a   få  valuta  för  pengarna.  Det  är  en  angelägenhet
både för off entliga verksamheter, företag och för oss alla
som privatpersoner och medborgare. På e   högre plan
handlar det om a   förverkliga det goda livet i  samhället
och för oss som individer.”

Strannegård (2007) menar a   historiskt har kvalitet
handlat om a   minimera fel i en process och a   metodiskt
höja  kvaliteten  i  en  produkt.  Sy  et,  menar  han  då  har
varit a   uppnå en eff ek  visering, för a   eliminera allt som
inte  llför värde  ll slutprodukten. Strävan var då e  er
en ständig förbä  ring, vanligtvis med avseende på en
snabbare, enklare och billigare produk  on.

Idag, beskriver Strannegård (2007) a   de  a tankesä
har le    ll a   kvalitetsbedömningen fungerar som en
”universalmekanism” vilken avgör om en produkt, tjänst,
bok,  fi lm,  byggnad  eller  konstverk  är  bra  nog  för  a
produceras eller lanseras. Men han betonar a   begreppet
kvalitet ursprungligen kommer från det la  nska ordet
quaʹlitas som då betyder beskaff enhet eller egenskaper.
Det vill säga beskriver hur något är, medan begreppet
idag fungerar som en indikator som berä  ar för oss om en
produkt är dålig eller bra.

Genom a   belysa processen av hur kvalitet skapas ökar
förmågan a   kri  skt granska användningen och betydelsen
av kvalitetsbegreppet. Vilket skulle ge möjligheten  ll en
förståelse av sambandet mellan mätbara och omätbara
kvaliteter, är Strannegårds (2007) övertygelse.

A   kvalitet  handlar  om  en  balans  av  olika  parters
sammanvägda bild, är idag en allmän bild. Det är e
tvärvetenskapligt begrepp, u  rycker Strannegård (2007)
kvalitet  som  och  beskriver  en  mjuk  tes:  ”Det kanske är
nödvändigt a   överge förhoppningen om a   kvalitet
kan kvan  fi eras i all oändlighet. Kanske går det inte a
all  d ta fram siff ermässigt trygga beslutsunderlag för a
säkerställa a   kvaliteten blir hög och jämn.”
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A R K I T E K T U R  O C H  K V A L I T E T
Gert Wingårdh och Rasmus Wærn (2007)  menar  a
”arkitektur handlar om a   göra världen tydligare” klarare
och  skarpare  genom  a   skapa  medvetenhet  för  de  som
lever i den.

Wingårdh och Wærn (2007) för e   samtal kring vad det är
som skapar kvalitet och u  rycker det bra på följande sä
”arkitektur är mycket en fråga om a   få saker i balans.
Ambi  onen måste balanseras mot resurser, behov
måste balanseras mot arealer, individens behov måste
balanseras mot gruppens, rummen måste balanseras mot
ljusets och byggnaderna måste balanseras mot varandra.”

För a   skapa kvalitet krävs a   denna balans kan
kontrolleras och bibehållas, menar Wingårdh och Wærn
(2007).  En  arkitekt  har  medel  för  a   kommunicera  sin
idé kring projektets kvaliteter, ritningar, bilder, referenser
och argument. Beställaren å sin sida si  er i en annan sits,
sällan med dessa verktyg och erfarenheten, vilket kräver
en lyhördhet hos arkitekten för a   balansera beställarens
behov och uppnå kvalitet, betonar Wingårdh och Wærn
(2007).

Arkitekturen förändras hela  den i och med den
tekniska utvecklingen trender. Men a   kvaliteter är
bestående  och   dlöst  medför  a   de  är  extra  vik  gt  a
som arkitekt vara medveten hur de påverkar bostaden
är avgörande. Wingårdh och Wærn (2007) u  rycker det
som a   arkitekturen ska göra samhället medvetet om de
arkitektoniska kvaliteternas  dlöshet med ”a   lämna nya
svar på gamla frågor är det sä   arkitekturen kan väcka
människan ur den vakensömn som kan sudda ut livets
konturer.  Det  fi nns  ingen  motsats  mellan  a   skapa  en
 dlös arkitektur och a   söka konstens y  ersta spe  s. En

arkitektur med kvalitet skall klara allt.”
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A R K I T E K T U R E N S  O M Ä T B A R A  K V A L I T E T
Arkitektur är balansens mellan en byggnads mätbara
fysiska egenskaper och omätbara egenskaper som den
boende upplever, beskriver Nylander (1999). Sedan
1930-talet fi nns de fysiska egenskapernas värden beskrivna
i former av normsamlingar. Informa  on om hur en bostad
ska planeras u  från möblerbarhet, tekniska utrustning
samt  llgänglighet fi nns tydligt formulerade. Dessa krav
är framtagna genom (bostads)forskning som bedrivits för
a   säkerställa de mätbara bostadskvaliteterna. Normerna
berör även i viss mån de omätbara egenskaperna vilka
u  rycks som ”este  ska värde”,  en  mer  subjek  va  term.
Obalansen och otydligheten i kravställningen i de omätbara
egenskapernas medför a   de fysiska kraven är lä  are a
hantera och  llgodoses vid u  ormning, menar Nylander
(1999).

Forshed  och  Nylander  (2011)  beskriver  arkitektur  på  e
enkelt och självklart sä   med ”bra arkitektur innebär a
byggnadernas alla delar medvetet är u  ormade u  från en
helhetssyn.”

Kvalitet är e   förhållande, en jämn balans mellan teknik,
funk  on  och  skönhet.  Delarna  i  sig  ger  inte  en  bostad
kvalitet. Kvalitet är alltså helheten delarna  llsammans
bildar, menar Forshed och Nylander (2011).

Vitruvius u  ryckte kvalitet, redan för över 2000 år sedan
med orden skönhet, hållbarhet och bekvämlighet. Forshed
och Nylander (2011) tolkar de  a som a   bekvämligheten
i en bostad defi nieras av dess funk  onsrik  ghet,
prak  ska egenskaper och grad av hur välutrustad den
är. Arkitekturens beständighet, dess hållbarhet över  d,
menar de uppnås genom a   använda beprövade metoder
och material.

Det  är  vik  gt  a    llämpa  tekniker  och  material  som
används under århundraden och visat sig kräva litet
behov av underhåll. Det betonar Forshed och Nylander
(2011), är avgörande för a   på lång sikt skapa ekonomisk
och ekologisk hållbarhet. Uppfa  ningen av en bra och
funk  onell planlösning och rumsbildning har under åren
ändrats. Rummens funk  oner blir allt mer fl exibla, för a
kunna anpassas e  er olika boendekonstella  oners behov
och användbarhet, därmed en mer hållbar ytanvändning,
menar Forshed och Nylander (2011). Vitruvius tredje post
skönhet är e   subjek  vt begrepp och högst personligt
hur den upplevs. A   planer in ”skönhetsegenskaper” i en
bostad behöver inte kosta mer, med det kan vara avgörande
för hur de boende trivs. Sam  digt som de visat sig a   det
motverkar segrega  on.

Tillsammans samspelar dessa tre egenskaper  ll en upplevd
kvalita  v  miljö.  Något  som  är  svårt  a   vetenskapligt
fastställa men sedan Vitruvius myntade begreppen har
det genomsyrat bostadsbyggandet och ledsagat  ll god
arkitektur, konstaterar Forshed och Nylander (2011).

Andra delen av teoriavsni  et utgår från Kjell Forshed
och Ola Nylanders bok Bostadens omätbara värden. En
bok som grundar sig i Ola Nylanders  digare avhandling
Bostaden som arkitektur, från 1998. Forshed och Nylander
 llsammans med HSB utvecklar Nylanders avhandling
 ll  en  ”handbok”  för  vilka  egenskaper  som  de  ser  som

avgörande  för  kvaliteten  i  en  bostad.  Relevanta  avsni
presenteras från bägge verken.

Forshed och Nylander har iden  fi erats å  a egenskapsfält
vilka de anser ha betydelse för bostadens omätbara
värden: Material och detaljer, Omslutenhet, Dagsljus,
Flexibilitet, Axialitet, Rörelse, Rumsorganisa  on, Hus och
stadsrum. Kvaliteterna i respek  ve egenskapsfält beskrivs
i denna del.



M A T E R I A L  O C H  D E T A L J E R
Bostad har genom historien ha   en betydande roll för
familjens trygghet och ställning i samhället. En bostad har
förvaltats och gå   i arv mellan genera  oner, vilket bidragit
 ll e   långsik  gt förhållningssä    ll u  ormning av detaljer

och materialval, menar Forshed och Nylander (2011).

Hur en bostad upplevs beror på materialval och u  orm-
ningen, menar Nylander (1999).  Materialen kan bidra   ll
en ombonande känsla, där materialets ursprung och dess
kulturella arv skapar en trygg igenkännande upplevelse.
Detaljernas  u  örandegrad  visar  också  tecken  på  omsorg
och omhändertagande som direkt speglar den boendes
iden  fi ering med bostaden.

A   materialens  inverkan  på  bostadens  kvalitet  ses  o  a
u  från dess beständighet, hur det åldras och hur stort
dri  underhållet blir, är Forshed och Nylander (2011)
övertygade  om.  De  beskriver  en  annan  vik  g  orsak   ll
a   materialval görs med omtanke ”a   de boende möts
av  e   välgjort  hantverk  och  material  med  hög  kvalitet
är betydelsefullt för upplevelsen av bostaden.”. Och
de betonar a   ”i dagens bostadsbyggande görs all  ör
o  a val av material eller detaljlösningar där fördelar i
produk  onsskedet prioriteras högre än de boendes krav
och önskemål om funk  onella och vackra bostäder.”

Forshed och Nylander (2011) betona a   det fi nns e   tydligt
samband mellan skönhetsvärdena i material och med
egenskaper som är beständiga och hållbara. Material som
o  a  upplevs  vackra,  trä,  sten,  plåt,  klinker  och  tegel  har
hållbara egenskaper som kräver lite underhåll och har en
lång livslängd. För a   uppnå kvalitet i material och detaljer
i bostaden uppmanar Forshed och Nylander (2011),  ll
a    digt i projekt ta e   ställningstagande för materialval.
En ståndpunkt med avseende på materialupplevelse,
hållbarhet i materialens åldrande och underhåll samt a
fokusera på boendekvaliteter och inte bara produk  on.

O M S L U T E N H E T  O C H  Ö P P E N H E T
Omslutenhet och öppenhet är kontraster som förstärker
och skapar varandra. Inne i boendet behövs det skapas
en balans mellan rummens exponeringsgrad gentemot
varandra, beskriver Forshed och Nylander (2011).
Öppenheten mellan rum och hur avskiljanden markeras
har ändras över  d. Under modernismen strävades det
e  er allt mer öppenhet och en visuell förbindelse mellan
rum.  Forshed  och  Nylander  (2011)  pekar  då  på  a   det
vart  vanligt  förekommande  med  öppna  ”off entliga ytor”,
kök och sällskapsrum i bostaden. Öppenheten i delar av
bostaden behöver då balanseras genom a   de privata
rummen är mer slutna. Modernismen förespråkade även
en gränslöst mellan inne och ute.

Som Forshed och Nylander (2011) nämner  digare
handlar de arkitektoniska kvaliteterna om en balans ”Det
är en kvalitet om bostaden både har rum som är tydligt
omslutna respek  ve tydligt öppna. Privata rum, in  mitet,
likväl rum som är öppna med känsla av rymd och lu  ighet
som kopplar inne och ute.”

Balansen mellan kontrasten som det y  re landskapet och
det inre rummet skapar e  ersträvas, menar Nylander
(1999). Kontaktytan mellan det y  re off entliga och det inre
privata kan ske i en mjuk gråzon, som e   spröjsat fönster
eller djupa fönsternisch skapar. Motsatsen är e   skarpt
möte, där inne och ute fl yter samman som i exempelvis e
studiofönster.

Forshed och Nylander (2011) menar a   e   avvägande
mellan insyn och utsikt bör göras  digt i e   projekt. Även
a   ak  vt  dölja  störande  moment  utanför  och  stärka
in  miteten i bostaden såväl dag som na  , bör tas i akt.

D A G S L J U S
Ljusinsläppet i bostaden är avgörande för hur kvaliteterna
upplevs och en vik  g parameter i ak  ekurens u  ormning.
Extra vikit ser Forshed och Nylander (2011) a   det är här
på det norra halvklotet, med de långa och mörka vintrarna.
För a   säkerställa a   vi får en viss mängd solljus har det vid
fl ertalet  llfällen beräknats fram en kvan  tet av dagsljus
som anses behövas för välmående.

A   ljuset når in i bostaden är lika vik  gt som hur det gör
det, betonar Forshed och Nylander (2011).  Rörelsen och
riktningen inomhus förändras med ljuset. Ljuset är e
naturligt mål i bostadens rörelsemönster och avgörande för
känslostämningen av öppenhet. Infallsvinklar och ljusets
karaktär skapas genom u  ormningen av fönsterhålet och
fönstersnickerier.

Forshed och Nylander påpekar a   hur ljuset når in i
bostaden har ändrats genom historien med den tekniska
utvecklingen. Fönster och öppningar i bostadens fasad
har utvecklats i takt med a   de tekniska förutsä  ningarna
förändrats, förklarar Forshed och Nylander (2011). Från
e   hål i taket med funk  onen ven  la  onslucka och
vidare  ll 1940 talets fokus på fönsterband för ge en
maximal ”panorama”  utsikt.  Under  1970  talets  ökande
energifokusering sågs fönstret som en energibov. Andelen
fönsteryta reglerades i förhållande  ll boendeytan.

Under 1990 talets början väcktes frågan kring de omätbara
värdena ljuset ger  ll bostaden. Studier gjordes med
avseende på fönstrens upplevelsemässiga egenskaper.
Under samma  d utvecklades fönstrets U-värdet. Forshed
och Nylander (2011) påpekar a   resultaten kan man se än
idag i arkitekturen med generösast ljusinsläpp, exempelvis
i bostäderna producerade under H99 och Bo01 är det
extra tydligt.
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A X I A L I T E T
Forshed och Nylander (2011) menar a   axialitet i en bostad
handlar om genomblickbar och genomsikt. En planerad
riktning,  i  form  av  siktlinje,  som  knyter  samman  två
punkter och de rum som passeras. Avgörande för eff ekten
är u  ormning och tydligheten samt ”a  rak  viteten”
i målpunkterna. Ljus används o  a för a   skapa axeln,
an  ngen som siktpunkt eller för a   belysa vägen. En axel
med utgångspunkt i entrén kan leda in i bostaden där den
korsas av andra axlar eller byts  ll en ny riktning, förklarar
Forshed och Nylander (2011).

I  kyrkor  ser  man  a   Axialitet  som  används  e   tydligt
instrument för a   skapa en tydlig riktning med korplanet.
Forshed och Nylander (2011) beskriver samma upplevelse
som axialitet kan skapa ”arkitektur som berör oss har en
förmåga a   skapa en verklighetsförnimmelse, en aha-
upplevelse. Denna förmåga delar arkitektur med andra
konsty  ringar såsom poesi, fi lm och musik – en kontakt
med nuet.”

R Ö R E L S E
Flödena  i  bostaden  påverkas  av  olika  instrument,  så
som rundgång, rytm mellan rum och hållplatser och hur
öppningarna mellan rummen inbjuder  ll förfl y  ning.
Forshed och Nylander (2011)  menar  a   det  är  e   vik  gt
ställningstagande är antalet dörrar i vardera rum, som
påverkar en plans rörelse.

A   röra sig i bostaden bidrar  ll a   upptäcka helheten och
den fulla upplevelsen av arkitekturen. Rytmen i rörelsen
styrs av rummens a  rak  vitet, e   mindre rum passeras
medan exempelvis större men mycket a   upptäcka i blir
en anhalt. Med trapphus och entré i husets mi  , med en
mörk hall ger en rörelse från vrån mot ljusare rum ut mot
fasaden. Med möjlighet  ll rundgång skapar en känsla av
rymd och frihet i rörelsen, menar Forshed och Nylander
(2011).

G E N E R A L I T E T  O C H  F L E X I B I L I T E T
Forshed och Nylander (2011)  menar  för  a   e   rum  ska
kunna vara av generell karaktär och ha fl exibla funk  oner
bör det kunna nås genom fl era öppningar. Vilket skapar en
frihet och låser inte rummet med e   fi xt rörelsemönster.
Rummens  storlek  bör  vara  minst  3,6  gånger  3,6  meter
för  a   skapa  stor  användbarhet  och  generalitet.  Det  är
också avgörande a   material, ytskikt, form och detaljerna
i  rummen  är  likvärdiga.  Om  rummen  är  jämbördiga,  det
vill  säga  inget  rum  är  utpekat  vardagsrum  eller  sovrum
blir bostaden mer lä   föränderlig, förklarar Forshed och
Nylander (2011).

Historiskt har den tekniska förutsä  ningen begränsat
rummens ytor. Materialets dimension i exempelvis
takstolar  styrde  spännvidder  och  e   tydligt  exempel  är
en tradi  onell parstugas storlek.  Medan formen av de
generella  rummen  i  en  herrgård  från  1800-talet  styrdes
av gyllne sni  et eller likande propor  onsregler, förklarar
Forshed och Nylander (2011). Med funkisens intåg styrde
funk  onen planen. Prak  ska lösningar hyllades och
arkitekter som Le Corbusier ly  e fram ingenjörslösningar
för a   eff ek  vt ny  ja ytan i bostäderna. Funk  onsmå   togs
fram och även minidimensioner för exempelvis badrum,
nu används dock dessa må   som en allmän standard på
grund av kostnadseff ek  viseringar.

Ur e   historiskt perspek  v har vi återgå    ll en tanke om
en funk  onsblandning med generella rum. Forshed och
Nylander (2011) menar a   utvecklingen gå   från torpet
med e   fåtal rum som inhyste alla och allt, via funkisens
tanke om funk  onsbestämda rum  ll dagens betydligt
öppnare generella planlösningar.

Flexibilitet för de boende, gällande avdelning och
rumsfördelning har det experimenterats och forskats på.
Även om studier visar på a   de sälla ny  jas, möjlighet a
fl y  a väggar, så bidrar det ändå  ll e   fri   och demokra  skt
boende, menar Forshed och Nylander (2011). Lika så med
generella  rum,  vilka  inte  är  fi xerade vid  en förutbestämd
funk  on för en förbestämd målgrupp. På sikt skapar det en
hållbar boendemiljö.



R U M S O R G A N I S A T I O N
Rumsorganisa  onen berör mötet mellan bostadens inre
och det  y  re,  likväl  som det  mellan privat  och off entligt.
Forshed och Nylander (2011) menar a   hur mötet ser ut
och vart det sker är vik  gt för integriteten och känslan av
trygghet. A   ak  vt kunna välja hur privat den boende vill
vara i sin bostad, på balkongen eller uteplatsen är vik  gt.
Från  off entligheten  ute  på  gatan,  stegvis  rörande  sig  in  i
bostaden, ska känslan av trygghet och ”revir” likväl stegvis
accelerera. Gatan, gården, port, trapphus, hall.

”Med bevarade historiska spår och mönster är det lä  are
för boende a   göra sig hemmastadd i en ny bostad, i e
nybyggt kvarter.” Beskriver Forshed och Nylander (2011),
vilket vi ser i a   a  rak  viteten o  a är större a   bo i äldre
sekelski  eshus än modern nyproduk  on.

Rumsorganisa  onen och mötena ser olika ut beroende på
bostadens plantyp, vilka i sig förändrats över  d, menar
Forshed  och  Nylander  (2011). Sedan industrialiseringen
har nya material och  llverknings-tekniker ge   nya
möjligheter  ll u  ormningen av bostaden. Planer som
sedan 1900-talet dominerar delas in i: centralrumsplanen,
den funkis och teknikindelade planen, korridorsplanen,
mi  delsplanen och zonerad plan. Forshed och Nylander
(2011) påpekar a   de olika planernas rumsorganisa  on
ger olika förutsä  ningar och kvaliteter, vilka direkt knyts
samman med omslutenhet – öppenhet, dagsljus, axialitet,
rörelse och generalitet.

H U S  O C H  S T A D S R U M
Forshed och Nylander (2011) menar a   helheten som
byggnaderna i e   kvarter  llsammans skapar ger karak-
tär och mening  ll stadsrummen, torg, platser och parker.
Som de beskriver bra med ”hus och stadsplan hänger all-
 d ihop. Huset eller husgruppen har all  d en rela  on  ll

sin omgivning både i den nära skalan och  ll stadsdelen i
sin helhet. När nya hus skall fogas in i en stadsdel är det
naturligt a    llämpa samma grundprinciper som stads-
delen är uppbyggd e  er. Men ibland kan det också vara
väl mo  verat a   kontrastera, särskilt om platsen eller hu-
set har någon alldeles speciell betydelse.”

Forshed och Nylander (2011) urskiljer och defi nierat två
typer  av  principer  av  stadsbyggnad.  Där  den  ena  är  en
klassisk kvartersstad,  ll vilken räknas: stenstaden, småsta-
den, trädgårdsstaden och villastaden. Den andra är den
modernis  ska staden med hus i park och ”hus i parkering”.
Den klassiska s  len dominerade fram  ll 1930-talet då det
modernis  ska stadsbyggandet tog över.

Det senaste decenniet har e   ny   angreppssä   på stads-
rummets användning och betydelse börjat implementer-
as. Forshed och Nylander (2011) menar a   urbaniseringen
inte ser gatan som endast en transportled utan som e
off entligt rum, och inreder det däre  er så a   människan
får plats.
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I  följande  del  introduceras  projekten  som  studeras  i
arbetet.  Varje  projekt  behandlas  var  för  sig.  Först  med
en projektbeskrivning där förfa  aren resonerar kring
projektets kvaliteter samt vad som väckt intresset och
varför projektet valts för studien. E  er följer en Intervju,
där arkitekten resonerar kring kvalitet i projektet. Även en
bredare synpunkt på kvalitet och vilka kvaliteter som de ser
som vik  ga i dagens bostadsbyggande, samtalar respek  ve
arkitekt om. Frågeställningarna i intervjun som arkitektens
resonemang utgick från och projekten presenteras nedan.

E M P I R I
P r o j e k t s t u d i e

18. EMPIRI

F R Å G E S T Ä L L N I N G A R
Vilka kvaliteter var vik  ga i projektet?
Hur tycker ni a   de lyckades a   ly  as fram i projektet?
Hade ni någon förebild gällande kvaliteter i byggandet?
Vilka förebilder har du idag?
Hur ser du på kvalitet?
Vad ser du som de vik  gaste kvaliteterna i bostads-
byggandet idag?

P R O J E K T
Slo  svången, Helsingborg – Mats White
kv Salongen, Malmö – Bengt Isling
Villa T, Stockholm – Cecilia Margen Wigow
Villa Persson, Torekov – Anna Daun
Hammarby Sjöstad, Stockholm – Bengt Rydén
Tegeludden, Stockholm – Maria Axelsson
Brommahöjden, Stockholm – Per Johanson
De gamlas vänner, Kärrtorp – Per Johanson
Villa S2, Halmstad – Jonas Lindvall



19. EMPIRI

Ovan från vänster: De gamlas vänner, Vills S2, Villa T, Slo  svången, Kv Salongen, Brommahöjden, Hammarby Sjöstad, Tegeludden, Villa Persson.
Samtliga foton på sidan återfi nns refererade i empirin (nedan).



P R O J E K T  F A K T A
ADRESS: S:t Peders gata/Östra Vallgatan, Helsingborg. A RKITEKT: Henrik Jais-Nielsen Mats White Arkitekter AB.
B YG G H E R R E: HSB Nordvästra Skåne. B YG G N A D SÅ R : 1998-1999.

P R O J E K T B E S K R I V N I N G
Det som väckte mi   intresse för kvarteret Slo  svången var känslan av e   genomarbetat och kvalita  vt bebyggelsen.
Man ser a   det är genomtänkta bostäder vilket gör a   de for  arande känns aktuella. Det är svårt för mig a   vid första
anblick datera när det skulle vara byggt och vilket indikerar på en  dlös u  ormning.

Jag tycker det är e   kvalita  vt förtätningsprojekt med en god anpassning  ll sin omgivning, i de centrala delarna i
Helsingborg. Tre hus har byggts med fem respek  ve fyra våningar. De har placerats med lite distans  ll varandra vilket
ger e   lu  igt intryck.

Generöst med ljusinsläpp i alla lägenheter med sociala ytor med en semi-öppen planlösning. Planen är inte en strikt
rektangulär form utan skjuter ut och förvrids. Vinklar och vrån skapas i lägenheterna och ljusinsläppet sker från fl era
håll. Även på balkongerna där det skapats vindskyddade delar för e   mer fl exibelt utny  jande. Fönstrens placering är
planerad för a   ge minimal insyn u  från och mellan lägenheter.

Kvaliteter: Respekterar sin omgivning, urban villa, Hus i park, Balkonger och planer orienterade e  er solen.
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S L O T T S V Å N G E N ,  H E L S I N G B O R G



Figur 1, 2.
Vy exteriör Slo  svången.
Bildkälla: Jais Arkitekter.
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Figur 3.
Situa  onsplan Slo  svången.

Bildkälla: Jais Arkitekter.

Figur 4.
Planritning Slo  sången.
Bildkälla: Jais Arkitekter.



I projektet Slo  svången var målet a   åstadkomma en grupp vackra byggnader. Som
samspelade med den äldre befi ntliga bebyggelsen både i skala och kvalitet, menar
Mats. Områdets och de omkringliggande kvarterens förutsä  ningar analyserades
ordentligt. Ur den befi ntliga bebyggelsen plockades byggnadernas organisa  on upp
och entréernas placering ut mot gatan, som sen applicerades på de nya husen. Även
den inramade gemensamma gården för husgruppen har få   sin inspira  on från de
angränsande kvarteren, förklarar Mats.

Samtliga bostäder vändes mot solen för a   maximera ljusinsläpp, sam  digt som de
fi ck utblick mot den gemensamma gården. På så sä   blev alla lägenheterna likvärdiga,
med samma förutsä  ningar i ljus insyn och utsikt, vilket var vik  gt enligt Mats. Till
helheten tycker Mats a   de lyckades genomföra i princip alla sina inten  oner och är
for  arande mycket stolt över projektet.

För a   inspireras  ll projektet Slo  svången reste de  llsammans  ll Berlin, där
studerade de äldre funkis byggnader och även en del nybyggda projekt. Förebilder
som Mats var väldigt inspirerad av under den  den var exempelvis Richard Meier och
Henning Larsen.

På frågan om vilka kvaliteter han ser som vik  ga i bostadsbyggandet idag, menar
Mats a   kvalitet kan åstadkommas på så många olika sä  . Vilka kan beror på specifi ka
förutsä  ningar för respek  ve projekt och kunskaper hos de medverkande aktörerna.
Oavse   så är det vik  gt a   alla parter, byggherre, arkitekt samt alla andra som är med
och arbetat i projektet är medvetna om och strävar mot den gemensamma visionen
för kvaliteten.

”Idag skall det byggas mycket nya bostäder under kort  d och det är väsentligt a
utgå från människans behov och åstadkomma mänskliga rum och byggnader som kan
tas i besi  ning av brukarna.” - Mats White

I N T E R V J U
M A T S  W H I T E
Arkitekt SAR/MSA
Jais Arkitekter
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P R O J E K T  F A K T A
A D R E S S : Sundspromenaden 39, Malmö. A R K I T E K T: Johan Nyrén (ansvarig), Maria Axén (handläggande), Tomas
Lewan, Natalie Stratakis, Kris  na Jonsson, Olle Ahlborg, Eskil Svennebring, Lars Gauffi  n. L A N D S K A P S A R K I T E K T:
Bengt Isling (ansvarig), Jacob Almberg, Ingela Näslund. B YG G H E R R E / B E S TÄ L L A R E : Wihlborgs fas  gheter AB.
B YG G N A D SÅ R: 2001

P R O J E K T B E S K R I V N I N G
Det  som  fångade  mi   intresse  med  kvarteret  Salongen  var  a   det  har  e   arkitektoniskt  u  rycks  om  skiljer  sig  från
min  generaliserade  bild  av  arkitekturen  i  Bo01.  Fasadmaterialet  rö   tegel  s  cker  ut  ur  den  annars  vita  massan.  En
kombina  on av de naturnära materialen tegel och trä går helt i anda med mässans miljöprofi lering. Inarbetade detaljer
som balkonger och fasadpar  er i trä förstärker stark enhetskänslan.

Kvarteret består av två huskroppar, å  a lägenheter och bu  kslokaler i den ena och e   kedjehus med tre etagelägenheter.
Bygganden på fem våningar agerar vindskydd åt gården och den lägre byggnaden. I bo  envåningen i huset mot gatan är
lokalerna anpassade för bu  ker. Stora fönster ger glimtar av utsikten av havet från innergården. En stark kvalitet är a
alla lägenheter har balkonger i två väderstreck, för a   släppa in ljus och maximera utsikt.

Innergården som bildas mellan de två huskropparna är öppen, generell och utan styrda funk  oner. Gården har e
skyddat läge, i motsats  ll det öppna havet i väst vilket bidrar  ll kvarterets samlade kvaliteter.

Kvaliteter: Utsikt, rikliga ljusinsläpp, “privat” innergård, indragna och skyddade balkonger. Dagva  enkanalerna på
gården ger en förlängning av havet.
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K V  S A L O N G E N ,  M A L M Ö  B O 0 1



Figur 5, ovan.
Vy av fasaden mot strandpromenaden.
Fotograf: Åke E:son Lindman.
Bildkälla: Nyréns Arkitektkontor.

Figur 6, tv.
Vy av innergården.
Fotograf: Åke E:son Lindman.
Bildkälla Nyréns Arkitektkontor.

Figur 7, th.
Vy av fasaden av kedjehusen mot
innergården.
Fotograf: Åke E:son Lindman.
Bildkälla: Arkitektur.
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Figur 8.
Sek  on kvarteret Salongen.

Bildkälla: Arkitektur.

Figur 9.
Situa  onsplan med kvarteret Salongen i rö  .

Bildkälla: Arkitektur.



I N T E R V J U
B E N G T  I S L I N G
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Nyréns Arkitektkontor

Bengt är landskapsarkitekt, i Kv.
Salongen, han arbetade all  d
nära arkitekten även i de  a
projekt, då med Johan Nyrén
(avliden 2011).

Med Kv. Salongen var målet a   skapa den allra bästa tänkbara bostadsmiljön. Som en
del i mässan Bo01 hade de målsä  ningen a   synas. Inte genom a   skrika högst eller
vara spektakulärt, utan genom a   göra det bästa projektet, förklarar Bengt. Vilket de
kanske inte lyckades helt med, medger Bengt. Men något bra tycker han ändå a   de
lyckats ta fram då projektet uppmärksammas än idag.

Vad som var vik  ga a   ly  a fram i projektet var a   utny  ja platsens kvaliteter.
Materialvalet tegel, vart med tanke på kvarterets närhet  ll havet. Bengts vision var
a   skapa en sluten och vindskyddad gård, och sam  digt ge små glimtar av havet, med
genomsikt igenom bu  kernas fönster i bo  enplan. Den vik  gaste faktorn för gårdens
organisa  on var va  nets rörelse och väg. Allt dagva  en rinner på markytan i rännor
mot en punkt. Det är den logik som skapas som gör gården så bra tror jag, säger
Bengt.

Hela gården skulle byggas upp på mycket kort  d, då projektet skulle var en del av
mässan. Det medförde a   man arbetade mycket med Prefab element i projektet,
vilket inte all  d var så vanligt Även planeringen innan var avgörande, där Bengt ritade
u  ormningen och alla detaljer i AutoCad. Allt var väldigt genomtänkt innan själv
genomförandet, och det  llsammans med noga utvalda material skapade den starka
helheten, tror Bengt.

”Det är den bästa gård jag någonsin ritat. Jag framhöll det senast i förra veckan för en
beställare.” - Bengt Isling

På Nyréns arbetar de e  er sina egna tradi  oner som vuxit fram genom byråns många
år i branschen. En gedigen katalog fi nns med genomförda projekt som Bengt gärna
går  llbaka  ll och hämtar inspira  on ifrån. Ingen direkt förebild gällande kvalitet,
menar Bengt a   han har, men han inspireras idag gärna av alla olika sorters trädgårdar.
Påverkan på Bengts arbeten hämtas  ll viss del från klassiska förebilder som Alhambra
och engelska arts and cra  s trädgårdar.

Generellt om kvalitet menar Bengt a   ordet inte används så mycket idag, utan a   man
pratar mer om hållbarhet.

”Det är så subjek  vt. Det har tagits över av industrin med sina kvalitetsmanualer som
spridits  ll vår bransch utan a   betyda något annat än ökad byråkra  . Kvalitetsarbete.
Kvalitetsmål. ” - Bengt Isling

Vik  ga kvaliteter i bostadsbyggandet idag ser Bengt är de basala som sol, ljus,
vindskydd och användbarhet. Även a   skapa allmängil  ga rumsligheter i parker och
trädgårdar, som sedan kan tas över av de boende, är vik  gt tycker Bengt. Mycket
grönska och fi na material som håller i längden höjer kvaliteten.

”Tydliga strukturer i form av zonering och uppdelning i privata, halvprivata,
halvoff entliga och off entliga zoner är livsnödvändigt för god stadsbyggnad.” - Bengt
Isling
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V I L L A  T ,  S T O C K H O L M

P R O J E K T  F A K T A
A D R E S S : Stockholms skärgård. A R K I T E K T: Margen Wigow arkitektkontor AB genom Cecilia Margen Wigow och Per
Wigow.  B R U T T OA R E A: Huvudbyggnad 130 kvm, sjöstuga 20 kvm. B YG G N A D SÅ R : 2000-2001.

P R O J E K T B E S K R I V N I N G
Villan i Stockholms skärgård är en intressant kombina  on av den klassiska svenska röda stugan, e   båthus och en
kon  nental medelhavsvilla. Jag tycker byggnadens fasad är snyggt uppbruten med utanpåliggande pelare och en
osymmetrisk fönstersä  ning. De faluröda fasaderna håller ihop villan inmot land, medan en naturnära färg på fasaden
ut mot va  net gör a   det u  från  ärden nästan smälter in i sin omgivning.

Invändigt förstärker en liggande vitmålad träpanel platsens marina anknytning. Stora ljusinsläpp har planerats för a
skapa känslan rymd och öppenhet. De förstärker den påtagliga närheten  ll naturupplevelsen utanför. E   maximerat
men balanserat ljusinsläpp skapa en lä   och ledig interiör, som för mina tankar  ll medelhavet. En kontrasterande bild
 ll exteriörens faluröda stuga. Dörrar är placerade mellan alla rummen mot y  erväggen vilket möjliggör e   runtgående

fl öde längs med fasaden genom hela byggnaden.

En kvalitet i planet är a   det har nivåskillnader, anpassade för a   följa marknivån. Planlösningen är i stort se   öppen
men genom höjdskillnaderna skapas rum. Köket är öppet och placerats i en ”köks-alkov” med ljusinsläpp i takhöjd, vilket
ger e   rum i rummet. Fönstersä  ningen och husets låga höjd gör a   det känns litet och lä  . Mycket ”överljus” med högt
placerade fönsterband, i kombina  on med spröjsade glaspar  er ger utsikt och ljus i lagom mängd, naturligt reglerade av
grönska och träden runtom.

Kvaliteter: Ljus och rymd med smart fönstersä  ning. Flöden och rörelser genom huset.
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Figur 10.
Vy exteriör Villa T. Fotograf: Åke E:son
Lindman.
Bildkälla: Margen Wigow arkitektkontor.

Figur 11, 12.
Interiörer Villa T.
Bildkälla: Margen Wigow arkitektkontor.
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Figur 13.
Situa  onsplan Villa T.

Bildkälla: Arkitektur.

Figur 14.
Planlösning Villa T.

Bildkälla: Arkitektur



I projektet, Villa T, kan Cecilia sammanfa  a a   det var fyra tongivande faktorer som
styrde kvalitetsarbetet. Först var det a   byggnadens utryck skulle var unikt och eget,
sam  digt som det ändå smälte in i sin omgivning, i de  a fall skärgårdsbyn. Målet var
a   kombinera tradi  onella material i typiska skärgårdsbebyggelsen med e   modernt
u  ryck. Inspira  on hämtades från äldre båthus där bland annat deras horisontella
fönster plockades upp.

Större fönsterpar  er tonades ner med hjälp av a   rastertak utplacerades, genom
a   minska refl ek  onerna så smälte byggnaden bä  re in i sin omgivning. Taken gav
även skugga för e   trevligare inomhusklimat. En anpassning e  er den omgivande
vegeta  onen gjorde a   golvnivån trappas ned mot va  net och följer marknivån.

Byggnadens plan u  ormades e  er beställarens önskemål om en öppen planlösning.
Rummen rela  on  ll varandra studerades och fl era funk  oner samlades i e   öppnare
rum. Interiört användes ljusfördelningen för a   skapa känslan av rymd. Fönster
placerades i axlar för a   skapa djup i fl era riktningar.

Sist menar Cecilia a   under arbetet gjordes materialval med utgångspunkt i
byggnadens naturliga omgivning. Trä, i golv, tak och väggar samt svensk kalksten, är de
dominerande materialen, sedan har fast inredning och detaljer noga u  ormats för a
samspela  ll en helhet.

Cecilia har inga u  alade förebilder, varken i projekt Villa T eller idag, utan hon har
genom åren   at mycket på andra moderna villor och fri  dshus som ritats. Nordisk
arkitektur, men även konst och naturen inspirerar henne. Mycket inspira  on har
hon få   från projekt som lyckats kombinera tradi  onella material med e   modernt
formspråk.

Med huvudfokus på villabyggande punkar Cecilia upp följande aspekter som vik  ga för
a   åstadkomma en hög kvalitet:

     • A   byggnaden känns förankrad och  llför något  ll platsen.
     • A   byggnaden har e   eget u  ryck.
     • A   helhet och detaljer samspelar.
     • A   utsida och insida refl ekterar varandra.
     • A   planlösningen är funk  onell och vacker vilket för mig innebär a   rum
 mens inbördes rela  on, propor  oner och ljusföring skall vara väl studerade.

I N T E R V J U
C E C I L I A
M A R G E N  W I G O W
Arkitekt SAR/MSA
Margen Wigow arkitektkontor
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V I L L A  P E R S S O N ,  T O R E K O V

P R O J E K T  F A K T A
A D R E S S : Torekov. A R K I T E K T: Daun Project AB genom Anna Daun. B R U T T OA R E A: 124 kvm. B YG G N A D SÅ R :
2001.

P R O J E K T B E S K R I V N I N G
Enkel villa med fokus på det vardagliga livet i e   sommarhus. Huset erbjuder inget extravagant utan det är enkelheten
som får lysa genom. Kvaliteten ligger i en funk  onell planlösning. En eldstad knyter samman huset, placerad i husets
sociala öppna yta. Jag tycker den smala korridoren med fönster som fond är en kvalitet i huset, som  llsammans med
takfönstren gör den ljus och rymlig.

Gränsen mellan inne och ute suddas ut i och med a   trägolvet inne fl yter samman med trädäcket utanför. E   mindre
gästhus nås via däcket som omsluter huset och undersommarmånader utgör trä-däcket bostadens gränser.

Entrén nås inte från vägen utan är placerad mellan huvudbyggnaden och gästhuset. Med vägen i ryggen öppnar
byggnaden upp sig med utsikt mot den orörda naturen och havet.

Kvaliteter: Funk  onell planlösning, tar  llvara på platsens kvaliteter, balanserat ljusinsläpp.

32. EMPIRI



Figur 15, 17.
Vy exteriör Villa Persson.
Fotograf: Åke E:son Lindman.
Bildkälla: Arkitektur.

Figur 16, mi  en.
Interiör Villa Persson.
Fotograf: Åke E:son Lindman.
Bildkälla: Arkitektur.
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Figur 18.
Situa  onsplan Villa Persson.
Bildkälla: Arkitektur.

Figur 19.
Planlösning Villa Persson.
Bildkälla: Arkitektur.



Allra vik  gast i e   projekt är a   slutprodukten upplevs av kunden som om de själva
ritat den. A   bygga sin egen bostad är något de fl esta bara gör en gång i livet. Därför är
det vik  gt a   man som arkitekt behandlar varje uppdrag som a   det är det vik  gaste,
menar Anna.

”Kvalitet behöver inte vara de dyraste materialen eller exklusivaste storleken utan
o  ast är det a   allt upplevs självklart och harmoniskt i u  örandet, volymen och
propor  onerna.” - Anna Daun

I projektet Villa Persson var målet a   välutny  ja marken, anpassningen  ll tomten
och omgivningen var extra vik  gt då det fanns krav från byggnadsnämnden för
markutny  jandet, förklarat Anna.

Material och detaljer var väl genomtänkta, så som fönster, tak och avva  ning.
Ljusintaget var vik  gt i projektet och fönstren komple  erades med takkupor för a
ge överljus även i byggnadens mi  . Ytan maximerades genom a   skapa förvaring på
höjden, och ny  ja takhöjden i korridorerna. Nischen från korridoren lämpar sig väl för
en eff ek  v skrivplats, med naturen utanför som blickfång. Även kontakten mellan inne
och ute förstärks med trätrallen utanför som anpassats e  er vegeta  onen.

Anna har fl era förebilder gällande kvalitet, fl ertalet från sin studie  d vid LTH.
Professorn i arkitektur Bengt Edman är en stor förebild med si   arbetssä   och tankar
kring kvalitet i rumsbegreppet och i detaljer. Likaså professorn i landskapsarkitektur
Per Friberg är en förebild och inspira  onskälla i kontakten mellan inne och ute. Sigurd
Lewerntz förmåga a   följa projekt från skiss  ll slut har Anna anammat och följer om
möjligt sina projekt hela vägen.

Övriga projekt som Anna ser som stora förebilder är i Sverige Carl Larssons
Sundborn, Prins Eugens Waldemarsudde och Millesgården med Estrid Ericssons hem.
Interna  onella förebilder är framförallt Eero Saarinens ”the MIT chapel” Boston, Mies
van der Rohes Neue Na  onal Galerie, Berlin och Frank Lloyd Wrights Waterfall House.

E   bra samarbete med byggmästaren är vik  gt för e   go   resultat, betonar Anna. I
projektet Villa Persson var samarbetet mycket starkt och projektledaren spelade en
stor roll, vilket syns i slutresultatet.

Vik  ga kvaliteter som Anna ser över lag är a   det är planerat för god funk  on och
bra möblerbarhet. U  ormning och anpassning ska göras vid varje enskilt fall. Ljus
och planeringen av naturliga ljuskällor är också vik  gt. Om möjligt kan ljus tas in som
i exemplet i Villa Persson med takkupor, för a   även skapa ljus i en djupare byggnad.
Anna förespråkar även korta avstånd och kompakta lösningar.

”Små ytor är en utmaning som o  ast går a   göra fantas  skt fi na lösningar med.” -
Anna Daun

Hur tomten och naturen utny  jas är oerhört centralt och hur  llvaratagandet sker
av användbara ytor. Villa Perssons placering anpassades för a   göra e   så litet som
möjligt avtryck på naturrummet. A   det ligger nära vägen ger en naturlig stängdare
sida, menar Anna, och det blev naturligt med stora glaspar  er mot havet.

I N T E R V J U
A N N A  D A U N
Arkitekt
Daun Project AB
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H A M M A R B Y  S J Ö S T A D ,  S I C K L A  U D D E

P R O J E K T  F A K T A
A D R E S S : Sickla Kanalgata, Lugnets Allé, Stockholm. A R K I T E K T: Modern Line arkitekter AB genom Bengt Rydén
(ansvarig), Robert Lavelid och Klas Åkerman (handläggare). B YG G H E R R E : HSB Stockholm. A N TA L  L Ä G E N H E T E R:
207. B R U T T OA R E A: 23 000 kvm (etapp 1 12 000 kvm). B YG G N A D SÅ R: etapp 1, 2000-2001.

P R O J E K T B E S K R I V N I N G
Hammarby Sjöstad är i mina ögon  dstypisk arkitektur. Om någon bad mig förklara bostäderna i Hammarby Sjöstad,
likväl Malmö Bo 01 skulle min generella beskrivning vara precis som de  a projekt; vi  , öppen planlösning, stora fönster,
lä  a balkonger och allt med e   modernis  skt inslag av marint. Kvaliteten i lägenheterna ligger mycket i det generösa
ljusinsläppet och  llvaratagandet av närhet  ll va  net utanför.

Projektet är en del av fl era etapper i området, som växer än idag. Bebyggelsen är tät vilket medför a   de stora fönstren
ger insyn. Lägenheternas planlösningar är öppna och alla rum är placerade längs med fasaden.

Arkitekten själv beskriver arkitekturen som ”modernis  sk ljus arkitektur med mycket fönster, stora balkonger och
takterrasser”, när projektet publiceras i  dskri  en Arkitektur (Rydén, in press).

Kvaliteter: Rikt ljusinsläpp, fl exibla och öppna planlösningar.
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Figur 20, 21.
Vy från Sickla Kanal av fasad Hammarby

Sjöstad.
Fotograf: Joakim Kräger.

Bildkälla: Arkitektur.
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Figur 22.
Karta situa  onsplan Sickla Udde, Hammarby Sjöstad.

Bildkälla: Arkitektur.

Figur 23.
Planritning brohuset etapp 2, plan 1.

Bildkälla: Arkitektur.



Generellt känner Bengt a   det lyckades rela  vt bra med a   nå målbilden gällande
a   ly  a fram kvaliteter i projektet. Enligt en boendevaneunderökning som HBS
genomförde några år e  er infl y  ning, visade detsamma och projektet hamnade
mycket högt på deras betygsskala.

Förebilder  ll projektet i Hammarby Sjöstad var då modern och sam  da
bostadsarkitektur från bland annat Paris och Berlin, förklarar Bengt. Idag är hans
förebilder spridda från hela världen. Som exempel tas Lighthouse projektet i Århus
hamn, Zaha Hadids bostäder som Citylife i Milano. Dessutom fi nns det en hel del
intressanta projekt i Sydamerika, Portugal och Spanien, samt Tyvholmen i Oslo som
Bengt hämtar inspira  on från.

En vik  g kvalitet i bostaden idag ser Bengt ligger i hur samspelet mellan lägenheten
och dess omgivning ser ut. Byggnaden bör förläggas på en plats där det fi nns
förutsä  ningar för livskvaliteter. En annan sak som Bengt nämner är a   bygganden,
 llsammans med den totala mänskliga ak  viteten, ska göra e   så litet footprint

på jorden som möjligt. Byggnaden ska även kunna bidra  ll e   a  rak  vt stadsliv
och bjuda in och stärka den sociala rela  onen  ll sin omgivning.  Även byggnadens
”uthållighet” är en vik  g parameter. Med det menar Bengt a   det inte bidrar  ll e
slöseri av resurser, resurser som såväl mänskligt välbefi nnande eller på e   socialt,
miljömässigt, tekniskt eller ekonomiskt sä  , som är avgörande för a   skapa god
kvalitet.

”Det är vik  gt a   byggnader inte är för “modebetonade” utan kännas  dlösa och
åldras på e   charmigt sä  .” - Bengt Rydén

Beträff ande kvaliteter i bostäders planlösningar punktar Bengt upp följande
parametrar som vik  ga:

     • En generell u  ormning som medger förändringar över  d och kan svara
 mot fram  da önskemål och krav.
     • En stor total fönsterarea, gärna med fönster från golv  ll tak som ger en
 “upplöst” övergång mellan ute och inne. Vilket också möjliggör a   barn,
 rullstolsbundna, äldre eller sängliggande människor kan få en visuell
 kontakt med stadsliv och natur. E   stort dagsljusinsläpp har också en stor
 posi  v inverkan på vårt välbefi nnande, framför allt under den mörka års  d
 en.
     • Stora balkonger och terrasser som lockar  ll utevistelse och därmed ökad
 social interak  on.
     • Möjligheter  ll rundgång i lägenheten, som ökar rymdkänslan och mö
 jligheten a   nå olika utrymmen från olika håll.
     • E   fi lsamband mellan rum. Skapar större ljusinsläpp, ökar rymdkänslan och
 ger förutsä  ningar för interak  on mellan familjemedlemmar.
     • E   öppet samband mellan samvaro och kök, men med möjlighet a   avskilja
 om så önskas.
     • En bra ljudisolering mellan rum, mot trapphus och in  lliggande lägenheter.
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B E N G T  R Y D É N

Arkitekt SAR/MSA
MAP Stockholm



T E G E L U D D E N  1 1 ,  S T O C K H O L M

P R O J E K T  F A K T A
A D R E S S : Strandhamnsgatan, Gärdet, Stockholm. A R K I T E K T: Tengbom arkitekter genom Maria Axelsson (ansvarig),
Tobias Cassel, Eva Zachrisson (handläggare), Birgi  a Nordström, Lo  a Wersäll, Jens Dymling, Emma Hartwig.
B YG G H E R R E: Aros Bostad. B R U T T OA R E A: 19 000 kvm. A N TA L B O S TÄ D E R: 119 lägenheter och 18 radhus.
U R S P R U N G L I G  BY G G N A D :  1962.  OMB YG G N A D SÅ R: 2010.

P R O J E K T B E S K R I V N I N G
Projekt har jag valt för a   jag tycker det är e   intressant och högst aktuellt projekt. E   ökat behov av bostäder och en
växande trend gör a   omvandling av ”omoderna” kontorsfas  gheter återanvänds  ll lägenhetshus blir vanligare. Det är
e   eff ek  vt sä   a   ta  llvara och förhöja kvaliteter som e   område har. Tegeludden 11 är en del av et ökad vintage-trend
bland byggnader, det vill säga en roman  sering av modernismen med mötet av gammalt och ny  .

E   ny    llägg  ll den befi ntliga byggnadskroppen har gjorts i form av radhus på taket. Det nya är markerat i en skala I
grå  , i motsats  ll det befi ntliga som är i rö   tegel. Radhusen ser lä  a ut ovanpå den annars tunga byggnaden.

Den befi ntliga huskroppens plan har anpassats för a   på e   eff ek  vt sä   ge många lägenheter. Planlösningarna och
storlekarna variera mycket, för a   skapa en varia  on av boenden.

Kvaliteter: Återanvändning av beständiga material, varia  on boendemöjligheter, förhöjer e   större områdes kvaliteter.
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Figur 24.
Vy av Tegeludden 11.
Fotograf: Sten Jansin.
Bildkälla: Tengbom
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Figur 25.
Planritning plan 1 Tegeludden.

Bildkälla: Arkitektur.

Figur 26.
Situa  onsplan Tegeludden.

Bildkälla: Arkitektur.



En kvalitet som de arbetade med i projektet Tegeludden var a   skapa e   varierat inne-
håll med olika typer av bostäder i e   och samma kvarter. Målet var a   kunna erbjuda
allt från studioe  or  ll större radhus i etage, förklarar Maria. Kvarteret bestod  digare
främst av kontor och arbetsplatser. Projektet hade som mål a   blanda upp med en ny
funk  on för a   levandegöra området och sam  digt locka en blandad befolkning i olika
åldrar och levnadssitua  oner.

Utrymmena i det befi ntliga huset var inte helt op  mala för ”standard”-lösningar på
lägenheter. Utan här gavs möjligheten a   anpassa lägenheterna e  er den befi ntliga
byggnadsstrukturen. Vilket gav både yteff ek  va smålägenheter för förstaboendet, men
även stora, kanske vissa skulle säga ”överstora lägenheter” i fl era plan, menar Maria.
Dock visade det sig a   de stora lägenheterna, det var just något vissa köpare letade
e  er med möjlighet  ll genera  onsboenden, eller inhysa inneboende. Maria menar
a   de på så vi kunde möta en målgrupp de inte anade fanns, men som inte så o  a
 llgodoses i nybyggna  oner idag.

”Jag tror a   det ”rika innehållet” är det som främst kännetecknar projektet som hel-
het. I kvarteret ligger ju även förskoleverksamhet och en restaurang, så en del service
och verksamheter är ju också trivsamt a   blanda in.” - Maria Axelsson

I Tegeludden och projekt Maria ritar idag har hon hela  den olika förebilder. För a
uppnå kvalitet menar hon a   det allra vik  gaste är a   man har en bra dialog med
utvecklare och beställare. A   man genom samtal kommer fram  ll vilka kvaliteter
som är vik  ga i det specifi ka projektet. Om man inte har en gemensam målbild, som
är förankrad hos alla inblandade som konsulter, platschef osv. kan det lä   hända a
någon kvalitet blir bor  appar och försvinner på vägen, menar Maria.

Med det menas inte a   budgeten behöver vara jä  estor för a   exempelvis skapa olika
typologier, vilket förstärker kvaliteten i just Tegeludden. E  er projektet har de fortsa
a   arbeta med samma utvecklare, då Maria påpekar a   det goda samarbetet och
gemensamma idén om kvalitet är något som förhöjer byggnaders kvalitet.

”Det skrämmer mig ibland när man talar om a   lösa bostadsbristen genom a   snabbt
bygga billigt, yteff ek  vt och i stora antal då resultatet o  a blir trångt, monotont och
ohållbart över  d.” - Maria Axelsson

Maria tror a   någon skulle hävda a   de inte har ambi  onen a   hjälpa bostadsbristen
hos utsa  a grupper, men pointerar a   man ändå bör ha en hög målsä  ning och bygga
varierat, med formglädje och kvalita  va bestående material. De  a skulle på kort sikt
generera fl y  kedjor, men som på sikt genom poli  ska medel så som exempelvis en
höjning av bostadsbidraget, skapa en större förändring på bostadsmarknaden.

”Värre vore a   vi bygger  ll låg kvalitet som vi sedan får förvalta de sociala konse-
kvenserna av under oöverskådlig  d.” - Maria Axelsson

I N T E R V J U
M A R I A
A X E L S S O N
Arkitekt SAR/MAS
Axeloth
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B R O M M A H Ö J D E N ,  S T O C K H O L M

P R O J E K T  F A K T A
A D R E S S : Kapplandsvägen, Stockholm. A R K I T E K T: Joliark genom Per Johansson (ansvarig) och Stefan Forslund
(handläggande). B YG G H E R R E: NCC Boende. B R U T T OA R E A: 5 120 kvm. B YG G N A D SÅ R: 2008.

P R O J E K T B E S K R I V N I N G
Mi   första intryck av bygganden är a   den är ganska opersonlig. Men med e   intressant konsekvent arkitektoniskt
u  ryck. Fasaden är strikt uppdelad i galvar och långsidor. Gavlarna är täckta helt med balkonger vilket ger en slät glasad
fasad. Balkongerna har en mörk insida vilket skapar e   djup och förstärker fasaden som en helhet. Långsidorna på
byggnaden är i motsats ljusa med en upprepande fönstersä  ning. Fasaderna ger  llsammans en illusion av e   bågformat
skal som omsluter e   hålrum. Byggnaden stå som e   monument upphöjt på en bergsknalle.

Brommahöjdens planlösning är generös med ljusinsläpp och utsikter åt minst två håll per lägenhet. Förhållandet mellan
bas och höjd är väl avvägt för a   ge byggnaden e   smäckert u  ryck och e   litet avtryck på platsen.

Kvaliteter: Monumental byggnad med en konsekvent fasad, funk  onella planlösningar,  llvaratagande av den unika
utsikten.
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Figur 27, 28 nedan.
Varia  oner av planritningar Brommahöjden.
Bildkälla: Arkitektur.

Figur 29, th.
Vy an fasaden Brommahöjden.
Fotograf: Åke E:son Lindman. Bildkälla: Joliark.
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Figur 30, 31.
Vy fasad och detaljer De gamlas vänner.
Fotograf: Åke E:son Lindman.
Bildkälla: Joliark.



D E  G A M L A S  V Ä N N E R ,  K Ä R R T O R P

P R O J E K T  F A K T A
A D R E S S : Gamla Tyresövägen, Enskede, Stockholm. A R K I T E K T: Joliark genom Per Johanson (ansvarig), Magnus
Pörner (handläggande), Cornelia Nordgren och Andreas Lah  . B YG G H E R R E: Reinhold Gustafsson/PEAB. A N TA L
L Ä G EN H E T E R: 44. B R U T T OA R E A: 3 808 kvm. B YG G N A D SÅ R: 2010-2012.

P R O J E K T B E S K R I V N I N G
De gamlas vänner består av fyra huskroppar placerade i  e   villaområde från 1920-talet. Husen s  cker tydligt ut med
allt annat än ”snickarglädje”, utan är fyra klumpar av metall. Snygga och intressanta, tycker jag, med enkelhet och en
konsekvens ger de e   lugnt och harmoniskt intryck.

Fasaden i galvaniserad plåt ger en exklusiv känsla åt husen, med en annars enkel men välu  ormade planer. A   plåten
har använts konsekvent, men undantaget för vissa trädetaljer ger en stark enhetskänsla. Tomas Lauri kommenterar De
gamlas vänner och beskriver de som ”husen s  cker ut, men landar mjukt i trädgårdsstaden”  i   dskri  en Arkitektur
(Lauri, in press).

Tre lägenheter per plan ger de boende möjlighet a   ha en social kontakt med grannarna. En kvalitet som lä   kan falla
bort och en anonymitet minskar delak  gheten och iden  fi eringen hos de boende i huset.

Kvaliteter: Konsekvent användande av plåt, vilket åldras vackert och är beständigt.
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Arbetet med kvaliteter som var vik  ga i projektet Brommahöjden kan delas in i två
olika delar. Där e   är husets situa  on i stadsbilden är den ena och själva huset med
lägenheterna den andra. Om man ser på den första delen är det väldigt intressant,
menar Per. Joliark vann en tävling, sam  digt som det rådde en konfl ikt mellan NCC
som då skulle bygga huset och stadsbyggnadskontoret. Meningsskiljak  ghet låg i
byggandens antal våningar, 4 våningar för a   förankra sig i bostadsområdet bredvid
eller 5 våningar för a   knytas samman med centrumhusen. När Joliark kom in i bilden
ly  e de blicken och valde en tredje skala a   förhålla sig  ll. Nämligen a   huset hänger
ihop med Brommaplansrondellen som är en vik  g del av stadsbilden, menar Per. De
tog då fram e   förslag med 16 våningar, och den vart alla väldigt förtjusta i.

”Så a   det har blivit någon  ng som har en betydelse i stadsbilden a   när man åker
tunnelbana eller bil eller rör sig där så vet man a   Brommaplan är en vik  g plats och
därför står det e   högt hus där.” - Per Johanson

Sedan när man ser på den andra delen, själva husets uppbyggnad, så är det som all  d,
påpekar Per, e   ”krigande” mellan kvalitet och pengar. Byggherren vill o  a ha kvalitet
men fokuserar sam  digt väldigt mycket på kostanden och pengarna. Medan arkitekten
försöker ly  a kvaliteten så mycket som möjligt.

Mycket arbete lades ner på lägenheternas u  ormning för a    llvara solen och
utblickarna för a   skapa ljusa och trevliga lägenheter. Vilket är något man all  d arbetar
för, förklarar Per.

När vi kom in i projektet var huset runt och per plan var det fyra lägenheter, vilket
byggaren var nöjda med och vi inledningsvis arbetade med, berä  at Per. Men under
arbetets gång ställdes det krav från olika håll vilket gjorde huset krångligare och
krångligare. Till slut gick det inte a   genomföra utan a   man tog e   steg  llbaka och
förenklade. Huset fi ck då en rektangulär bas.

Per menar a   propor  onerna på e   hög- eller punkthus av denna höjd kräver tre
lägenheter per plan. (20- 25 våningar däremot ryms 4 lägenheter och samma slankhet
uppnås). Vilket ger en enklare uppbyggnad samt a   mindre yta går åt för trapphus. En
tanke som byggaren inledningsvis var helt nöjda med, men slutligen gav de e  er vilket
Per idag är väldigt lycklig över. Per medger a   det är kontroversiell och menar a   det
idag är få byggare som ställer upp på trespännare.

Med fasadens uppbyggnad ville de förtydliga kopplingen mellan huset och rondellen.
En liten förskjutning i planet så a   det riktar sig rä   mot Brommaplansrondellen. För
a   y  erligare förstärka riktningen har gavlarna, ena mot rondellen, skapats för a   ge
en illusion av e   hål genom huset. Hela fasaden är täckt med glasade balkonger, vilka
innanför har fasaden få   en mörk färg för a   skapa djupet. Medan långsidorna är ljusa
med en abstrakt fönstersä  ning, men som for  arande pekar ut riktningen.

”Det är inte bara hur huset står utan man med fasadens hjälp försöker förstärka den
där riktningen. Riktningen tycker jag nästan är huvud grejen med det här huset.” - Per
Johanson

Förebilder i byggandet har Per egentligen inte. Per påpekar dock a   det är klart
han har åkt runt och   at på hus. Ibland med sy  e a   se på hur nya exempelvis
fasadmaterial använts eller nya tekniska system. Men å ena sidan är varje projekt Per
ritar ny  , då han menar a   varje projekt är unikt.

I N T E R V J U
P E R  J O H A N S O N
Arkitekt SAR/MAS
Joliark AB
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Men sen fi nns en annan aspekt på det hela. Per minns a   det var någon för länge
sedan som sa a   en arkitekt egentligen bara ritar e   hus. Sen ritar man om det
men med varia  on under åren. Per påpekar dock a   det tror han inte är helt sant.
Snarare har Per tre-fyra teman han arbetar med, vilka återkommer. E   exempel är just
exemplet med trespännare som användes i Brommaplanen, vilket återkommer även
i projektet De gamlas vänner och fl era andra. Så egentligen är man sin egen förebild,
när man ritat e   hus blir det förbild  ll nästa.

Det andra projektet är då De gamlas vänner, vilket som sagts har stort se   samma plan
med tre lägenheter. Ändå skiljer sig u  ormningen åt dem emellan, vilket helt beror
helt på a   de ligger på e   annat ställe och då har andra förutsä  ningar.

Även i de  a projekt menar Per a   det vik  gaste var a   skapa en bebyggelse som
samspelar med det omkringliggande i skala. De gamlas vänner ligger i anslutning  ll
en villabebyggelse från 1920-talet men även bredvid hyreshus från 1950-talet. För a
anpassa det nya  ll det befi ntliga valdes en byggnadshöjd på 3-4 våningar. Volymerna
har en trevåningsdel och en fyravåningsdel, ihopsa  a  ll en skulptural form. E   bra
sä   så a   det blir mer småskaligt, menar Per. Medans samma sak hade man aldrig
kunna gjort på högt hus, vilket bara skulle krångla  ll det och göra intrycket rörigt.
Men i fallet med De gamlas vänner, när man försöker hi  a en anknytande skala  ll den
mindre omkringliggande bebyggelsen funkar det, förklarar Per.

Det som är väldigt speciellt med De gamlas vänner, är fasaderna av galvaniserad
plåt, menar Per. Det kom sig av a   i samma veva drabbades många putsade hus av
fuktskandalen med den enstegstätade metoden. Byggherren önskade då en annan
fasadlösning lösning, han hade se   e   hus nere i Schweiz med fasad av galvaniserad
plåt. Han tyckte a   vi skulle prova i projektet med, vilket vi naturligtvis tyckte var
jä  ekul, förklarar Per.

För a   förstärka plåtens intryck har det används så konsekvents som möjligt. I stort
se   alla detaljer så som takfot och stuprör, all  ng är av plåt även balkongerna med
räckenas i perforerad plåt. Det ända som avviker är egentligen a   det är träfönster, en
varm kulört som skapar en kontrast  ll den kalla plåten. I övrigt är det plåt som gäller.
De  a angreppsä   upprörde många  ll en början, a   bygga plåt hus i e   gammalt
villaområde var lite känsligt. Men nu i e  erhand har allt Per hört varit väldigt posi  vt.

En kvalitet i bostaden som Per betonar är väldigt vik  g är ljuset. Det innebär inte
a   det måste vara stora fönster men a   de si  er på rä   ställen så a   de skapar e
spännande ljus i lägenheten. Vackert propor  onerade rum är såklart något man bör
e  ersträva, likaså ska det vara gedigna och bra material som  llsammans med huset
åldras vackert.

”Det är lite kul med tre gamlas vänner, galvaniserade plåten den grånar ju och blir
ganska diskret e  er a   antal år. Där är jag mer bekymrad över Brommahöjden, för
hur kommer de vita putsade fasaderna se ut om 20 år  ll exempel. Men det kanske
blir bra, det vet man inte.” - Per Johanson

Avslutningsvis betonar Per a   det är många faktorer som påverkar kvaliteten i en
bostad. A   kunna bo  llsammans men ändå avskilt med viss privathet gentemot
grannar och varandra i lägenheten är trevligt, menar Per. Men a   idag kan man inte
följa mallen med familjen mamma, pappa och två barn. Majoriteten av hushållen
består av singlar, sen med den blandning av kulturer som växer ökar också genera  ons
överskridande boenden. Hur ska vi möta dessa situa  oner, funderar Per på. Sist vill
han återigen pointerat a   vad som är kvalitet är en jä  esvår fråga.
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V I L L A  S 2 ,  H A L M S T A D

P R O J E K T  F A K T A
A D R E S S : Måns  gen 12, Halmstad . A R K I T E K T: Lindvall A & D genom Jonas Lindvall (ansvarig), Mikael Ling (handläg-
gare). B E S TÄ L L A R E : Privat. B R U T T OA R E A: 405 kvm. B YG G N A D SÅ R : 2013.

P R O J E K T B E S K R I V N I N G
En stor  villa  på  400 kvm i  två  våningar,  som ger  e   förhållandevis  litet  intryck  tack  vare  en lekfull  arkitektur  med en
samansä  ning av strikta kuber. På matema  sk precisionsnivå har volymerna studerats. Balansen som gjorts gällande
volymernas olika storlekar och de enkla och konsekventa materialvalen skapar en villa av hög kvalitet.

Propor  onerna på husets delar är intressanta, fönster och dörrar får en a   verkligen tänka  ll. De fem meter höga
skjutdörrarna ut mot baksidan är fascinerande och gör a   inne och ute fl yter samman.

Planet  är  upplagt  med  en  utgångspunkt  med  en  genomgående  axel  från  vilken  alla  rummen  på  planet  nås.  Axeln
bidrar  ll a   det är lä   a   orientera sig och a   huset inte upplevs så stort som det egentligen är. Rummens respek  ve
uppdelning är tydlig och en dramaturgi skapas genom a   de växlar i takhöjd. Materialvalens enkelhet förstärker helheten
och tydligheten.

Kvaliteter: A  rak  va och genomtänkt fl öde genom huset, e   stort hus har trollats  ll e   litet.
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Figur 32, ovan.
Vy av fasaden av entrésidan.

Figur 33, mi  en tv.
Vy interiör i axel.

Figur 34, mi  en th.
Vy exteriör mot gården.

Figur 35, under.
Vy interiör.

Fotograf: Rachael Smith och Christoff er
Lomfors.

Bildkälla Lindvall A & D.
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Figur 36.
Situa  onsplan Villa S2.

Bildkälla: Arkitektur.

Figur 37.
Sek  on Villas S2.

Bildkälla: Arkitektur.



I N T E R V J U
J O N A S  L I N D V A L L

Arkitekt och designer
(MIF, MAS-SIR)
Lindvall A & D

Ledstjärnorna i projektet var, som o  ast kring a    llfredsställa en bildning av kunden
och platsen. Kunden hade önskemål om e   stort hus, kanske lite större än vad
platsen egentligen mäktade med, menar Jonas. Husets gestaltning som sådan har
sin utgångspunkt i a   bryta upp den förhållandevis stora volymen. Resultatet blev
fem mindre huvudvolymer. För a   förstärka delarna, visuellt exteriört planterades
klä  erväxter i gapen mellan huskropparna, vilka Jonas antar växt  ll sig idag. Projektet
e  ersträvade en intressant rumsupplevelse och en form av rytm genom huset. När
man rör sig mellan rummen och de olika våningsplanen ska man känna e   harmoniskt
fl öde, var tanken säger Jonas.

Om kunden är nöjd med resultatet vet man aldrig, menar Jonas. Själv tycker han a
mötet och möjligheten  ll kontakten mellan inne och ute fi ck en bra balans i projektet.
Arkitekturen handlar på något sä   a   omfamna dels det omslutande men även det
som fi nns utanför.

”Projektet är rä   bra, ja men a   säga a   jag är nöjd, det är omöjligt, det är man ju
aldrig. I nästa projekt vill man ju försöka göra något bä  re, eller vill jag det i alla fall.”
- Jonas Lindvall

Varje projekt är som e   pussel, hundra eller tusentals små beslut på vägen, som
ska läggas. Just nu tycker, medger Jonas a   an  kens arkitektur är spännande, men
inspireras mest av perioden med romersk arkitektur. De medel  da teknikerna där man
jobbade enkelt med e   fåtal, o  a bara e   material, sten eller trä. Det gjorde a   man
kunde hantverket och kunde behärska materialet.

Till yta är Villa S2 e   väldigt modernis  skt hus, en vitputsad klump, inspirerat av
en  dig modernism 1920-30 tal. Medan rumsförloppens karaktär har en äldre
utgångspunkt,  ll den genomgående huvudaxeln har barocken varit inspira  onskälla.
Husets rumsbildning har också drag från paviljongs-arkitektur, där olika enheter har
samlats  ll en och samma volym. Huset utgick från a   vara uppbruten och pusslades
ihop så a   säga, förklarar Jonas.

Jonas har ingen specifi k förebild gällande kvalitet, utan han tror a   hans förebilder har
kommit  ll honom genom hans utbildning och erfarenheter ”summan av min totala
kardemumma”.

Det man borde tänka lite mer på i bostadsbyggandet idag betonar Jonas, är a   ta
hänsyn  ll de människor som ska bo där och miljön i stort. Sam  digt bygga någon  ng
som är hållbart, på nå   vis eller rä  are sagt på alla sä   och vis.

”Frågan är om hela byggindustrin har blivit sådan, idag handlar det extremt mycket
om pengar. Det är också är intressant, a   när man deba  erar om bostadsbyggandet
idag är det väldigt sällsynt a   arkitekturen diskuteras.” - Jonas Lindvall
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D I S K U S S I O N
O C H  A N A L Y S

I följande del knyter förfa  aren samman det  digare förda
resonemanget med arkitektens samtal, u  från respek  ve
projekt. Även en jämförelse görs projekten och Forshed
och Nylanders teorier där eventuella skillnader diskuteras.

S L O T T S V Å N G E N  M a t s  W h i t e
En kvalitet i området är a   byggnadernas skala är anpassad
e  er omgivningen, det tar varken över eller smälter in.
Planeringen känns långsik  g, enkelt men ändå känslan av
välplanerat och genomtänkt.

En jämförelse kan göras med Hammarby Sjöstadsprojektet
som  i  mångt  och  mycket  är  likt.  Slo  svången  har  då  e
lite lugnare och nedtonat intryck jämfört med husen på
Sickla udde. Fasaden är tydligt sek  onerad med lugna
släta  ytor  med  liggande  träpanel,  i  kontrast   ll  de  större
fönsterytorna med mer intryck och balkonger.

Huset i sig är ganska tråkigt, det inger inte e   jä  espännande
intryck. E   hus man inte skulle reagera på om man passerar
förbi på gatan. Men det är lite dess charm, och det är ändå
en  bostad  som  ska  vara  en  lugnare  oas  för  privata  bruk,
en kvalitet som Bengt Isling i sin intervju betonar som allt
vik  gare. Just balansen av det privata tycker jag är en vik  g
kvalitet som bör ses över, då städerna blir allt  tätare och
off entligheten prioriteras.

K V  S A L O N G E N  B e n g t  I s l i n g
En  fräsch  fl äkt  av  lä   funkisinspirerat  u  ryck  längs  det
annars vita modernis  ska strandpromenaden. De ganska
små fas  gheterna, med egna u  ormningar och funk  oner
ger  området  e   ly  ,  som  annars  skulle  kunna  bli  väldigt
monotont. Bara på kvarteret Salongen är blandningen
nästan maximal, lokaler för bu  ker, lägenheter och kedje-
hus.

Enkelt, kvaliteten ligger i a   man använt några få material
och  detaljer,  vilket  ger  en  tydlig  samhörighet,  på  samma
sä   som Per Johanson arbetat med Brommahöjden. Enkla,
välarbetade och tydliga material ger e   beständigt intryck,
e   liknande samband som Jonas Lindvall beskriver i sin
intervju. Jag tror också det är något som bidrar  ll a   Bengt
for  arande ser projektet som en bra förebild.

Jag håller med Bengt a   det är extra vik  gt a   när ytorna
mellan  husen  o  a  är  små  är  det  o  a  svåra  a   se  som
an  ngen off entliga  eller  privata.  Bara  ”hålrum”,  som inte
planerats mellan byggnader och infrastruktur. Det är idag,
och kommer bli  allt  vik  gare  a   ta   llvara  på dessa  ytor.
Även  a   förstärka  vissa  delar  av  staden  som  privata.  I
städer har o  a äldre hus just en privat innergård, endast
för  de  boende,  vilka  ses  som  en  stor   llgång  och  höjer
kvaliteten. Ibland kan det vara okej, tycker jag a   alla ytor
inte  ska  vara   ll  för  alla.  Även  om  plä  en  inte  är  stor  så
förstärker  den reviret,  som är  e   steg  från det  off entliga
rummet in  ll den privata lägenheten, som Forshed och
Nylander betonar som vik  gt för e   kvalita  v boende.
 

P R O J E K T S T U D I E
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V I L L A  P E R S S O N  A n n a  D a u n
Anna är den enda som egentligen betonar funk  onen i
bostadens som en vik  g kvalitet i sin intervju. Hennes syn-
sä   på platseff ek  vitet och antydan  ll ”compact-livining”
tycker jag borde ly  as fram mer i bostadsdiskussionen
idag. Med enkla lösningar kan även mindre lägenheter kän-
nas rymliga. Som Per Johanson även nämner i sin interv-
ju är en väldigt stor del av alla hushåll idag singelhushåll,
vilket kräver fl er mindre lägenheter än vad det historiskt
har gjort.

Jag  tycker  Villa  Persson har  kvaliteter  som gör  det   ll  e
op  malt semesterboende, huset skulle likaväl passa på
stranden  som  i  skogen,  eller  varför  inte  på  en  bergsslut-
tning. Det vill säga en generell villa med enkelheten som
största kvalitet. Även om huset inte är stort är ljusinsläp-
pet och fönstersä  ningen generöst  lltagen. Takkupor är
e   enkelt  och snyggt  sä   a    llföra  ännu mer  ljus  inne i
bostaden.

Vik  gt  a   ha  i  åtanke,  som Anna tar  upp är  a   den som
privatperson bygger hus vanligtvis bara gör det en gång i
livet. A   inte heller bygga med mål a   uppnå ”generella”
kvaliteter, utan a   de är anpassade e  er de boendes ön-
skemål och kvaliteter.

V I L L A  T  C e c i l i a  M a r g e n  W i g o w
Huset är unikt, inte bara det enkla sommarhuset utan e
snäpp lyxigare i mina ögon, med många detaljer. En enkel
plan, men som genom nivåskillnader skapar en dynamik
och en rörelse genom huset.

En kvalitet som jag tycker är spännande är a   man har mö-
jlighet a   följa hela fasadens insida. De skapar e   förän-
derligt fl öde mellan rummen, som sam  digt kan skjutdör-
rarna stänga  ll dem. Flexibiliteten det ger och möjligheten
 ll rundgång är två starka kvaliteter, enligt Forshed och Ny-

lander.

Jag tycker fasadens ”spräcklighet” är intressant, som på e
precist sä   balanserats med få material och sammanhän-
gande färgsä  ning, vilket inger en känsla av en genomtänkt
arkitektur. De stora fönsterytorna är skickligt nedtonade
genom uppdelning med spröjs, vilka också bidrar a   de
inte ta över intrycker från sin omgivning. Även fönstersät-
tningen med de liggande banden skapar en lagom mängd
av utblickar i hela huset.

A   byggnaden är väl förankrad  ll platsen är en stor kval-
itet, men kan vara lä  are sagt än gjort. I det här exemplet
är  det  exemplariskt  med  anseende  på  skala,  känsla  och
material. Men i en annan miljö som exempelvis förort eller
redan tät bebyggelse, kan det vara svårare men minst lika
vik  gt.
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T E G E L U D D E N  M a r i a  A x e l s s o n
E   projekt  som på många sä   är  det  föredöme gälladen
kvaliteter i samhällsutvecklingen idag tycker jag. Aldrig
förr har det varit så många ombyggna  oner av befi ntliga
fas  gheter,  ll bostäder som idag. De  a angreppsä   på
stadsbilden gör a   kvaliteter återanvänds, och byggnaden
eller kvarteret får en ny chans med de delar som  digare
inte varit så lyckade. I kvarteret tegeludden har den
befi ntliga strukturen används och den nya ”funk  onen”
med bostäder förstärker och ak  verar området.

Ombyggna  onen har verkligen bidragit  ll a   kvarteret
får liv dygnet runt. Vilket både Maria och Bengt Rydén
ser  som  en  vik  g  kvalitet  i  dagens  samhällsutveckling.  I
byggnaden har också de olika lägenheternas storlek och
karaktär bidragit  ll en varia  on, vilken också Per Johanson
påpekar behövs allt mer. Det fi nns idag inte e   behov av
uteslutande ”folkhem” för kärnfamiljen utan majoriteten
är singelhushåll, vilket byggarna behöver förhålla sig  ll.

Även återanvändningen av fasadmaterialet, eller alla ma-
terial, är något vi mer och mer kommer behöva göra. Tegel
är exempelvis e   beständigt material och kommer nu leva
vidare i minst y  erligare 50 år.

Maria tar även upp i sin intervju a   kvalitet och budgeten
storlek  inte  behöver  vara  bundna   ll  varandra,  vilket  jag
ser som en vanlig fördom. Vilket Gert Wingårdh deba  erat
om fl ertalet gånger och menar a   det handlar mer om a
se vilka kvaliteter som är vik  ga och ly  a fram dem, vilket
inte genererar mer kostnader. A   återanvändningen av
erfarenheter och kommunika  onen mellan parterna ger
en högre kvalitet i  e   projekt, är e   tydligt exempel som
Maria ger på en åtgärd som inte kostar mer.

H A M M A R B Y  S J Ö S TA D  B e n g t  R y d é n
Det som både jag nämner och Bengt tar upp i intervjun är
a   planlösningens u  ormning ganska enkel, men självklar.
De har fl era kvaliteter som exempelvis ljusinsläpp och
generell plan, som även Forshed och Nylander tar upp som
vik  ga kvaliteter. Början av en ny era, skulle jag grovt kunna
säga. Mycket som byggs sen dess, en del innan också, men
även idag ser i mångt och mycket likadant ut.

Jag tycker det är behövligt med kontrasten det varma
träinslaget  gör  mot  det  annars  sterila  vita  fasaden  med
inslaget av blå   kakel.  Detaljer i  trä ändrar utseende och
åldras vackert.

I u  ormningen har fönsterytan verkligen maximerats, i
motsats  ll Per Johansons kommentarer om a   det inte är
mängden fönster som skapar kvaliteten, utan hur och var
de är placerade. För det fi nns all  d en balans mellan ljus,
utblickar och insyn. Tätheten i byggandet idag gör a   varje
fönster måste avvägas, ljusinsläpp mot insyn, tycker jag.

Bengt tar även upp byggnadens sociala ”ansvar”, a   huset
har en uppgi   a    llföra något som ak  verar området
och  bidrar   ll  e   a  rak  vt  stadsliv.  Det  är  något  som  är
nödvändigt idag med en ständigt förtätande stad, a   alla
byggnader ”bidrar”  ll en hållbar helhet.

”Det är vik  gt a   byggnader inte är för ”modebetonat”
utan känns  dlösa och åldras på e   charmigt sä  .”  –
Bengt Rydén
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B R O M M A H Ö J D E N  O C H  D E  G A M L A S
V Ä N N E R  P e r  J o h a n s o n
Per  är  en  av  få,  med  undantag  från  Mats  White,  som  i
sin  intervju  pratar  om  a   bygganden  ska  vara  vackert
och den visuella upplevelsen u  från, vilket han nämner
vid u  ormningen av Brommahöjden. Där representerar
byggande inte bara sig själv utan hela stadsbilden. Vilket
de tog i akt

En sak Per tar upp är a   fasaden i plåt, på De gamlas vänner,
kri  serades innan husen byggdes, men a   i e  erhand har
fasadvalet  hyllats.  Det  är  vik  gt  a   de  boende  får  säga
si   i diskussionen om vad som ska byggas, men  ll en viss
grad  ändå  bara  tycker  jag.  Här  är  e   sånt  exempel  där
allmänheten inte kunde se det som arkitektens tränade öga
såg. Vilket idag kan leda  ll a   vissa projekt får vika ner sig i
si   arkitektoniska u  ryck, eller inte genomföra över huvud
taget. Jag menar inte a   arkitekten all  d har rä  , men a
det tyder på a   det fi nnas e   glapp i kommunika  onen  ll
andra aktörer och intressenter.

En kvalitet som verkligen lyser genom i båda projekten
är utblickar och ljusinsläppet från två respek  ve tre
väderstäck. De tre lägenheterna per plan, som Per själv
påpekar är e   kontroversiellt sä   a   bygga idag. Men det
ger likvärdiga lägenheter, en kvalitet som även Mats White
e  ersträvade i Slo  svången.

En sista kommentar är det Per tar upp om a   en arkitekt
ritar e   hus, som sedan varieras. Flera tydliga exempel på
de  a kan man se hos arkitekterna i det här arbetet, Jonas
Lindvalls hus tycker jag  har samma tydliga arkitektoniska
u  ryck men i olika u  öranden.

V I L L A  S 2  J o n a s  L i n d v a l l
Intressant diskussion Jonas för kring tydligheten i a
arbeta med e   eller e   fåtal material. Även a   han ly  er
fram hantverksskickligheten som genom historien varit
väldigt vik  gt. Det syns a   materialen i huset är valda med
omsorg, sam  digt som de får tala för sig själva.

Huset känns skulpturalt och jag tycker det skulle vara
spännande a   se huset i si   sammanhang, då Jonas
påpekar a   huset är lite stort för sin tomt. Vilket kan göra
a   huset inte är anpassat  ll platsen och på så vis inte når
sin fulla poten  al. Vilket nästan alla andra kommenterat
som något vik  g för en kvalita  v bostad.

Det som prioriterats är kunden, den boendens behov
och önskemål. Det är ändå de som kommer leva i huset,
och som Anna Daun nämner i sin intervju så bygger en
privatperson som o  ast bara e   ny   hus en gång i livet.
Ljuset och fönstersä  ningen, som är i placerade y  erkant
av varje rum skapar en koncentrerad fondvägg av ljus och
naturen utanför. Den fi xa rörelsen, med mi  axeln, i huset
är tydlig vilket gör a   rummens inbördes ordning är vik  g.

57. DISKUSSION OCH ANALYS



Ä M N E S O M R Å D E  O C H  R E S U L T A T
Jag ser a   det är vik  gt hur vi upplever och iden  fi erar
sig med bostaden. Material och u  ormningen kan direkt
visa på omtanke och möjlighet för de boende a   anpassa
bostaden e  er sina individuella behov. Genuinitet i material
och hantverk är vik  ga och ”enkla” element för a   skapa
delak  ghet i boendet vilket visat sig öka integriteten.

Under arbetets gång har jag verkligen inse   hur stark kop-
plingen är mellan vårt kulturella arv och vad vi upplever
som kvalitet i u  ormningen av våra bostäder.

Hållbarhet, som det pratas mycket om idag ersä  er och har
i  viss  mån tagit  över  i  samtalen kring  kvalitet.  Hållbarhet
ser  jag  mer  som en fråga om hur  beständig  kvaliteten är
över   d.  Så  för  a   kunna  svara  på  frågan  om  hållbarhet
behöver diskussionen om kvalitet belysas också.
Flertalet av de  llfrågade ser poli  ken som e   hinder i
bostadsbyggandet. A   det är en aktuell  faktor visar de  a
på, men sam  digt kan jag inte säga a   någon direkt
defi ni  on av hur poli  ken styr byggandet idag. Åsikterna
skiljer  sig  åt  och  olika  saker  som,  tröghet  i  systemet  och
bostadsbidrag.

Historiskt  har  det  nya  som  byggts  varit  e   steg  framåt  i
utvecklingen, och det som byggs idag bör göra detsamma.
Det som byggs och ska byggas idag kommer bli en del av
det kulturella arvet.

Anpassning  ll omgivningen säger alla är vik  gt, vilket kan
vara lite motsägande med planer med massproducering av
modulhus.

A   ljus är en såpas vik  g, och betonas i alla intervjuerna,
egenskap  tror  jag  är  a   ljusets  inverkan  på  hälsa  och
individens mående är vetenskapligt fastställ. Forskning har
under lång  d visat på a   vi behöver ljus för a   må bra. Det
betyder dock inte a   det är en vik  gare kvalitet, utan a
den är lä  are a   ta på och mo  vera. Genom arbetet har
jag förstå   vikten i  a   väcka diskussionen, då a   fl er ska
”få  samma insikt”,  vilket  jag  tror  skulle  vara  e   behövligt
inslag i bostadspoli  kens deba  . Det är inte bara i poli  ska
deba  er  det  är  vik  gt  a   kvalitet  diskuteras  och  får  ta
plats, utan även i andra vardagliga sammanhang.

A R B E T E
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I följande del förs en diskussion av förfa  aren kring arbetets
resultat,  llvägagångssä   och förslag på vidare studier.



M E T O D  O C H  A R B E T S P R O C E S S
Ämnesområdet arkitektonisk kvalitet är e   subjek  vt och
rela  vt ou  orskat område. Vilket medförde a   det inte
fanns tydliga ramar a   utgå från. Ingen  digare kvan  ta  v
forskning är gjord inom området, allt material som fi nns på
ämnet är kvalita  vt och tolkningsbart.

Ämnet har under hela arbetet varit aktuellt och
diskussionen har pågå  , i media och poli  skadeba  er,
vilket ge   mer material kon  nuerligt.

Valet av li  eratur för teoriavsni  et föll sig naturligt på Ola
Nylander och Kjell Forsheds arbeten. Då de legat  ll grund
för motsvarande arbeten och har en hög kredibilitet. I
ämnet om arkitektoniska kvaliteter i bostäder fi nns det inte
så mycket  digare forskning, utan ämnet är mer diskuterat
och deba  erat. Ola Nylanders avhandling Bostaden som
arkitektur har varit inspira  on  ll arbetets upplägg och
metodik.

A   e   stort  antal  projekt  inledningsvis  valdes  ut  var  i
de  a arbete en nödvändighet då alla  llfrågade inte var
 llgängliga för intervju. Vilket i sig vart  dskrävande a

kontakta och sammanställa 25 projekt. Om 10 projekt valts
ut från början hade materialet kunna preciserar sam  digt
som risken varit stor a   inte alla arkitekter inte varit
 llgängliga.

För a   få en rä  vis övergripande bild av branschen
e  ersträvades en fördelning och bredd bland projekten.
Urvalet gjordes ini  alt ute  er årgångar, i vilka projekt
presenterats i  dski  en Arkitektur vilket utgjorde
begräsningen. Vilket medförde a   fl era projekt sållades ut
på grund av a   det fanns fl era intressanta projekt under
den perioden. Men som resultatet visar vart fördelningen
ändå inte så spridd, med fyra projekt som färdigställdes
2001.
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Även  en  viss  fördelning  mellan  arkitekternas  ålder  och
kön har e  ersträvats. Inget som direkt styrt projektvalen
men funnits med i övervägningen. Andelen kvinnliga mot
manliga arkitekter ser i denna studie jämn ut. Men av de
projekten som ini  alt valdes var de representerade av 21
arkitekter, var fördelningen 6 kvinnor mot 15 män. En mer
rä  vis bild av branschen än fördelningen i arbetet med 3
kvinnor och 5 män.

O B J E K T I V I T E T  O C H  T I L L F Ö R L I T L I G H E T
Kvalitet är e   ämne av subjek  v karaktär vilket har medfört
a   ta sig an kvalitet på e   objek  vt sä   är svårt. Därför var
det vik  gt i arbetet a   samla in fl era olika resonemang och
åsikter. Som en av arbetets slutsatser säger beror kvalitet
på individens referensramar och erfarenheter.

V I D A R E  S T U D I E R
E   intressant  perspek  v  som  skulle  kunna  tas  i  e
fortsa   arbetet är hur de boende upplever kvalitet. Då
de planerade kvaliteterna inte all  d är desamma som de
som den boende upplever. De  a perspek  v skulle ge en
tydligare bild av vilka egenskaper som skapar en långsik  g
hög kvalitet.

Det fi nns e   behov idag a   styrka kopplingen arkitektonisk
kvalitet och ekonomisk hållbarhet. Där en fortsa
studie skulle kunna se på dri  - och underhållskostnader,
samt a  rak  vitet och marknadsvärden i samband med
exempelvis Forshed och Nylanders kvalitetshöjande
egenskaper.

Det skulle vara intressant a   se hur slutsatsen skulle skilja
sig  mellan  olika  typer  av  boende.  Exempelvis  om  det
skulle fi nnas skillnader hur man arbetar och ser på kvalitet
mellan modulhus och tradi  onella hus, eller bara mellan
olika typer av fl erbostadshus. Alterna  vt studera hur
kvalitetstänkandet har utvecklats, och om möjligt se en tes
hur utvecklingen ser ut idag.



S L U T S A T S

Kvalitet är e   mångface  erat begrepp men jag skulle
säga a  ,  med stöd från li  eraturen a   kvalitet är kopplat
 ll  hur  posi  v  upplevelsen av  en företeelse  är.  Exakt  vad

det är som skapar det posi  va i upplevelsen beror på hur
företeelses egenskaper framhävs och vad de symboliserar
för individen ur e   social och kulturella perspek  v.

En kvalita  v bostad skapas inte genom a    llföra eller skapa
vissa specifi ka regler eller egenskaper. Det är inte en lista
med saker som bostaden ska innehålla. Utan är en process
av frågeställningar som man ska ta ställningstaganden  ll
för a   se vilken vision projektet har gällande kvalitet och
hur man ska nå dit.

U  från arbetet så skulle jag vilja ly  a fram följande
punkter som jag tror är extra relevanta för kvalitet i dagens
bostadsbyggande:
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B A L A N S  M E L L A N  B E H O V  O C H
R E S U R S E R .
Det  handlar  om  a   hela   de  värdesä  a  de  resurser  och
kvaliteter som fi nns ursprungligen och a   använda dem
för a    llfredsställa behovet som individen, platsen och
staden har.

K V A L I T E T  K O S T A R  I N T E  M E R .
Det som skapar kvaliteter i en bostad behöver inte vara
dyrt eller krångligt. Arkitekten Anna Daun u  rycker det på
e   bra sä   i sin intervju ovan ”Kvalitet behöver inte vara de
dyraste materialen eller exklusivaste storleken utan o  ast
är det a   allt upplevs självklart och harmoniskt i u  örande,
volym och propor  onerna.”

G E M E N S A M  V I S I O N .
A   en  gemensam vision tas  fram för  kvalitet  i  respek  ve
projet, där boende, arbetsteamet och andra intressenter är
delak  ga och gemensamt arbetar mot målet. En vik  g del
är a   visionen är väl förankrad och a   den kommuniceras
 ll alla inblandade.

N AT U R L I G T  L J U S I N S L Ä P P.
Ljusinsläppet i bostaden är vik  gt men kräver inte stora
fönsterytor, utan genom ”rä   placerade” fönster så ljuset
når in i bostaden under olika  der på dygnet.



G E N E R E L L A  P L A N L Ö S N I N G A R .
Planlösningen ska vara anpassade e  er olika behov och
boendesitua  oner. En blandning med likvärdiga rum
för  a   göra  boendet  fl exibelt  och  över   d  generellt  och
anpassningsbart. Även a   de på sikt är användbara, vilket
arkitekten Bengt Rydén u  rycker i  sin intervju ovan, med
orden ”En generell u  ormning som medger förändringar
över  d och kan svara mot fram  da önskemål.”.

H Å L L B A R A  M AT E R I A L .
Valen av material görs med tanke på materialkvaliteter
som bibehåller sin funk  on och skönhet över  d.

S A M S P E L A R  O C H  B I D R A R  T I L L
S T A D S B I L D E N .
A   byggnaden samspelar och är anpassad  ll sin omgivning.
E   ställningstagande  digt om vad byggnaden ska  llföra
platsen, ska den ”s  cka ut” eller smälta in (harmonisera).
E  erfrågas en funk  onsblandning, eller en viss funk  on.
A   se  vad  bygganden  ska  fylla  för  behov  och   llföra  för
funk  oner i si   omgivande kvarter är avgörande för
kvaliteten som helhet.
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