
Med mitt exjobb har jag valt att arbeta fram ett förslag till ett 
enfamiljshus på en tomt i ett tätt och varierat stadslandskap. 

Jag har frågat mig vilka svårigheter och kvaliteter det finns 
att förhålla sig till på den specifika platsen och sen försökt 
lösa uppgiften.

Målsättningen var att anpassa förslaget efter sammanhanget 
men ändå låta det sticka ut och i sin litenhet ta plats.

För att identifiera förutsättningarna för mitt projekt har jag 
utgått från ett existerande sammanhang. 

I en situation där det är ont om utrymme och mycket insyn 
försöka hitta en balans mellan motsatsförhållanden som öppet 
och stängt. En byggnad som vänder sig lika mycket inåt som 
utåt med hög grad av transparens men med privata rumsbild-
ningar.

Hur mycket vill man dela med sig av det privata livet innan 
det känns obekvämt? 
Måste där finnas en vägg för att ett rum ska uppfattas som 
privat?
Går det att hitta en lösning som upplevs privat utan att vara 
sluten och som samtidigt känns luftig och transparent?

Jag ville jobba med ett tydligt och överskådligt projekt med 
en tydlig målsättning och undersöka flera nivåer av skalor. 

Undersöka hur man rör man sig genom och mellan rummen 
som uppstår och mellan skalorna.

Bostaden som projekt är komplex men går att relatera till och 
förstå. 
Det är en klassisk arkitektuppgift som intresserar mig.

Jag har följt en för mig ny arbetsmetod att göra mina under-
sökningar för att se och upptäcka. Genom att skissa i modell 
och arbeta mestadels analogt har jag försökt se konsekvenser 
av beslut jag fattat längs vägen.

Tomten är plan, ligger lite inklämd mellan högre flerbostads-
hus och har en tomtsida mot huvudstråket i området. Det 
som byggs utgör dess landskap eftersom det saknas kvalite-
ter som naturlig grönska och sjöutsikt.

Fastigheten Inspirationen 2 har en tomtarea på 312 kvm och 
får bebyggas med ett enbostadshus på 1–2 våningar med en 
byggnadsarea på 150 kvm. Tomten får bebyggas ända ut till 
tomtgränsen inom ett markerat område. Våningshöjden är 
inte reglerad.  

En privat sfär – ett småhus i staden



Process

Efter att ha samlat in fakta om platsen och gjort analyser som 
solförhållanden, trafikrörelse och siktlinjer tog jag fram ett 
schematiskt program för byggnaden och hur de rumsliga rela-
tionerna skulle kunna se ut. Jag utgick från mina egna önske-
mål men eftersträvade att det skulle vara öppet att användas 
på olika sätt och kunna fungera även för någon annan.
På min specifika önskelista finns separata utrymmen för att 
snickra och pyssla, en ostörd arbetsplats, smart förvaring, 
kök med plats för många, vinterförvaring för växter och en 
skyddad uteplats under tak.

Som inspiration studerade jag, genom att bygga skalmodeller, 
några små och specifika Japanska stadsvillor med fokus på 
hur de behandlar transparens och småskalighet. 

Jag letade efter en metod att förutsättningslöst upptäcka 
något nytt genom skissandet. Inte skissa vad jag vet att jag 
efterfrågar. 
Oftast utgår jag från programmet men nu ville jag pröva att 
göra tvärtom och tog endast hänsyn till antalet rum jag redan 
kommit fram till och vad jag såg.

Inspirerad av konstnären Sol Lewitts minimalistiska katalo-
giserande satte jag upp förutsättningarna för processen som 
ledde fram till mitt förslag. 

I kartong byggde jag en uppsättning enkla volymer med 
måtten 4x4x3 att variera genom att stapla och lägga eller 
ställa på högkant.

Modulerna varierade jag genom att systematiskt plocka bort 
en vägg i taget och på så sätt skapa en sekvens från slutna 
till transparenta rum. Det gav 13 varianter av rum att välja 
bland. 

Jag följde ett ett enkelt och stramt system. 

Genom att stapla och bygga små testhus med ungefär det 
antal rum jag kommit fram till tidigare placerade jag kuberna 
(eg rätblocken) vinkelrätt i förhållande till varandra med en 
eller fler kvartsförskjutningar. Slumpen fick avgöra hur öpp-
ningarna var vända och därmed kopplingarna mellan kuberna.
Jag provade olika varianter och föreställde mig hur rummen 
och sekvenserna som bildades skulle fungera och valde sen 
bland dem att spara eller förkasta. 
När skisserna sen skulle omvandlades till byggnad ville jag 
vara så trogen originalet som möjligt och låta väggar förbli 
väggar och öppningar förbli öppningar eller transparenta. 

Mitt förslag

Mitt förslag består av en enfamiljsbostad i två plan om 134 
kvm.
Förutom bostadsdelen med sedvanliga utrymmen integrerade 
jag en vinterträdgård på ett av taken, ett separat gårdshus i 
två plan om 36 kvm och en förrådsbyggnad om 9 kvm. Den 
halvöppna innergården har en uteplats under tak. Byggnadsy-
tan är 148 kvm.
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200 kvm + transport + 30 kvm ute



VINTERSOLSTÅND 22 dec

VÅRDAGJÄMNING 20 mars

HÖSTDAGJÄMNING 22 sept
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