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Sammanfattning 
 

Undersökningen syftar till att undersöka vilken betydelse det industriella byggandet har för 
skapandet av de estetiska egenskaperna i bostadens arkitektur.  

 

Begreppen industriellt byggande och bostadens estetiska egenskaper har definierats genom 
tidigare utarbetade modeller. I dessa modeller preciseras det industriella byggandet genom åtta 
stycken utvecklingsfronter. De estetiska egenskaperna i bostadens arkitektur delas även dessa 
upp i sju stycken estetiska egenskaper. 

 

Undersökningen har utförts som en kvalitativ studie där djupgående intervjuer har genomförts. 
Företaget JM AB utgör den analysenheten som författaren till denna rapport valt att studera. 
Intervjuade personer är dels medarbetare på företaget och dels av företaget anlitade arkitekter. 

 

Rapportens slutsats är att utvecklingsfronten planering och kontroll av processer anses ha 
positiv betydelse för de estetiska egenskaperna, så vida processen utformas på ett sådant sätt att 
skapandet av dessa bejakas. Huruvida utvecklingsfronten utformning av standardiserade 
byggsystem och plattformstänkandet har en positiv eller negativ betydelse för skapandet av de 
estetiska egenskaperna har inte kunnat fastläggas utifrån insamlat material. Utvecklingsfronten 
och dess utformning anses dock ha en stor påverkan på skapandet av de estetiska egenskaperna. 
Utvecklingsfronten samverkan mellan aktörer i processen är positiv och viktig för skapandet av 
de estetiska egenskaperna. Utvecklingsfronten kundfokusering och betoning på de tidiga 
skedena är positiv för skapandet av de estetiska egenskaperna, men delade meningar råder kring 
hur man på bästa sätt fokuserar på kunden. Utvecklingsfronten förtillverkning av byggdelar har 
en begränsad, men positiv, betydelse för skapandet av de estetiska egenskaperna. 
Utvecklingsfronterna integration av logistik i produktionen och utvecklingsfronten användning 
av informations- och kommunikationssystem anses inte ha någon betydelse för skapandet av de 
estetiska egenskaperna. Utvecklingsfronten aktiv erfarenhetsåterföring och prestationsmätning 
har en positiv inverkan på de estetiska egenskaperna. 

 

Planering och kontroll av processer, utformning av standardiserade byggsystem och 
plattformstänkande och kundfokusering och betoning på de tidiga skedena är de 
utvecklingsfronter som anses ha störts betydelse för skapandet av de estetiska egenskaperna. En 
fördjupad studie kring var och en av dess utvecklingsfronter rekommenderas därför av 
författaren. 

 

 

 

 



  

Abstract 
 
The study aims to investigate the impact of industrialised homebuilding in the creation of the aesthetic 
properties of the dwelling architecture.  
 
The concepts of industrialised homebuilding and the aesthetic properties of the dwelling architecture are 
defined by previously developed models. In these models, industrialised homebuilding is described by 
eight characteristic areas. The aesthetic properties of the dwelling architecture are described by seven 
aesthetic qualities.  
 
The study was conducted as a qualitative study, and in-depth interviews were conducted. The company 
JM AB is the analysed unit that the author of this report has chosen to study. JM employees and by JM-
hired architects were interviewed.  
 
The report concludes that characteristic area planning and control of processes are considered to have 
positive impact on the aesthetic qualities if the process is designed in such a way that the creations of 
these are admitted. Whether the characteristic area design of standardized building systems and platform 
thinking has a positive or negative role in the creation of the aesthetic properties has not been able to be 
specified on the basis of the collected material. The characteristic area is, however, considered to have a 
major impact on the creation of the aesthetic properties. Characteristic area collaboration between 
stakeholders in the process is positive and important for the creation of the aesthetic properties. 
Characteristic area customer focus and emphasis on the early stages are beneficial for the creation of 
aesthetic properties, but disagreement exists about how best to focus on the customer. Characteristic area 
prefabrication of building components has a limited but positive impact on the creation of the aesthetic 
properties. Characteristic area integration of logistics in production and the characteristic area use of 
information and communication systems are not considered important to the creation of the aesthetic 
properties. Characteristic area active experience feedback and performance measurement has a positive 
impact on the aesthetic properties.  
 
Planning and control processes, design of standardized building systems, platform-thinking, customer 
focus and emphasis on the early stages are the characteristic areas considered to have the greatest impact 
on the creation of the aesthetic properties. The author recommends an in-depth study on each of these 
characteristic areas.  
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1. INLEDNING 
I detta, det första kapitlet, presenteras bakgrund till rapporten, motivering av ämnesval, 
frågeställning, syfte, avgränsningar och disposition. 

1.1. Bakgrund 
I början av våren 2009 bestämde jag mig för att skriva mitt examensarbete om JM:s målgrupp 
unga vuxna. Valet av ämne var ett resultat av ett förslag framtaget av Anna Grinneby, 
projekteringschef på JM Bostad Stockholm Nord. Jag kände direkt ett stort intresse för ämnet 
och efter sommarledigheten satte jag med stor glädje igång med min studie. Första uppgiften 
blev att sätta mig in i målgruppen.  

 

I målgruppen unga vuxna ingår personer som är färdiga med sina studier men som ännu inte 
skaffat barn. Genom att studerat JM:s målgruppsbeskrivning skaffade jag mig en god bild av 
målgruppen. Den ser sitt hem som en presentation av sig själva och att det är status att ha 
”estetisk koll.” Bilden av en målgrupp med högt ställda krav på sitt boende förstärktes efter att 
ha studerat SIFO:s undersökning av prioriterade aspekter i bostaden bland personer i åldrarna 
18-35 år. Sett till hela landet är, enligt undersökningen, hög boendestandard den näst viktigaste 
aspekten för personer i åldrarna 24-29 år. För denna målgrupp, som stämmer väl överens med 
ca-åldern för målgruppen Unga vuxna, är hög boendestandard t ex viktigare än aspekter som 
centralt läge och att ha nära till arbete. (SIFO, 2007). Nästa steg blev att avgränsa 
undersökningen och formulera en frågeställning. 

 

Arbetet med att formulera en frågeställning blev betydligt svårare än jag hade trott. Mitt stora 
problem blev att hitta en intressant teknisk vinkling på förslaget. I jakten på att hitta denna 
vinkling upplevde jag att arbetet gled längre och längre bort från det ursprungliga förslaget. Mitt 
stora intresse för målgruppen gjorde samtidigt att jag inte ville släppa grundförslaget, vilket 
medförde att tiden gick med en rasande fart utan att jag lyckades precisera min frågeställning.  

 

Att attrahera unga vuxna handlar om att höja standarden. Varför var jag så intresserad av 
målgruppen? Ju mer jag tänkte på det desto tydligare blev det. Målgruppen, precis som jag 
själv, lägger stor vikt vid den estetiska utformningen. Både JM:s målgruppsbeskrivningar och 
SIFO:s undersökning styrker detta påstående. Mina nära vänner och bekanta, som tillhör 
målgruppen Unga vuxna, bekräftade också påståendet. Dessa vänner och bekanta lägger en 
förmögenhet på att köpa kläder, datorer, mobiltelefoner och, för den delen, även bostäder från 
tillverkare som har en tydlig vilja att förmedla en estetisk kvalitet. Helt plötsligt insåg jag att 
mitt intresse för målgruppen i själva verket bottnade i deras krav på ett boende med estetiska 
kvaliteter. 

 

Vilka är de estetiska kvaliteterna? Svaret på frågan hittade jag i Ola Nylanders bok Bostaden 
som arkitektur. Författaren identifierar där sju estetiska egenskaper i bostaden. En av dessa 
egenskaper är bostadens material och detaljer. Ola Nylander menar att de estetiska 
egenskaperna har stor betydelse för hur den boende upplever och trivs i sin bostad. Genom en 
omsorgsfull utformning av detaljer menar Ola Nylander t ex att man kan förmedla omsorg om 
de boende.  

 

Hur lyckas byggsektorn med skapandet av dessa estetiska egenskaper? Det gick snabbt upp för 
mig att jag inte var den ende som intresserade mig för den här typen av frågor. På nätet hittade 
jag en rad intressanta artiklar på ämnet. I en av dessa artiklar kunde jag läsa följande: 
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”Byggsektorns industrialisering kommer att vara förgäves om vi inte kan fånga 
kundkrav och säkerställa boendekvalitet. Vår industrialiserade process måste 
därför kunna producera bostäder med de omätbara värden som skapar 
upplevelsen av en god bostad: god ljusbehandling, omsorg i detaljer och i möten 
mellan material, en god rumsorganisation som tillåter ett spel mellan öppenhet 
och slutenhet, med mera.”(Engström & Claeson-Jonssons, 2005, s.17) 

 

Kan dagens industrialiserade process producera bostäder med dessa omätbara värden? Finns det 
verkligen ett motsatsförhållande mellan att skapa bostäder med de som Ola Nylander kallar de 
estetiska egenskaperna och att bygga industriellt? Finns det en inneboende kraft in den 
industriella processen som gör att de estetiska egenskaperna går om intet? Om man tittar på de 
torftiga miljöerna som byggdes i samband med miljonprogrammet kan man lätt få den känslan. 
Svaret på frågan måste ändå vara nej. Det måste gå att bygga industriellt och samtidigt skapa 
bostäder med de estetiska egenskaperna. Varför skulle byggindustrin inte kunna bygga hus med 
omsorgsfullt utformade detaljer genom en industriell process, om datortillverkare som t ex 
Apple kan bygga datorer med omsorgsfullt utformade detaljer genom en industriell process? Är 
en sådan jämförelse rimlig? 

 

Jag kände vid det här laget att jag visste vad mitt examensarbete skulle handla om. Jag hade valt 
mitt ämne, och det hade en teknisk vinkling. 
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1.2. Relevans 
Det övergripande temat i denna uppsats är med andra ord det industriella byggandets effekt på 
skapandet av de estetiska egenskaperna i bostaden. På vilket sätt är detta ämnesval relevant?  

 

Ämnesvalet är dels relevant ur ett socialt perspektiv. Precis som under 60- och 70-talet driver 
bostadsbrist återigen fram krav på ökad bostadsproduktion och därigenom öka industrialisering 
av bostadsbyggandet. Men är vi säkra på att denna form av industriellt byggande som vi håller 
på att utveckla idag inte skapar de torftiga och variationsfattiga bostäder och miljöer vi skapade 
under miljonprogrammet? Att bygga bostäder innebär ett samhällsansvar. Låt oss ta detta ansvar 
på största allvar och göra allt som står i vår makt för att skapa bostäder som har arkitektoniska 
kvaliteter inte bara ur ett funktionellt perspektiv, men även ur ett estetiskt perspektiv.  

 

Ämnesvalet är även relevant ur ett ekonomiskt perspektiv. Det råder fri konkurrens på dagens 
bostadsmarknad. Intresset för bostäder och inredning är samtidigt enormt. Det kan t ex knappast 
ha undgått någon att antalet inredningstidningar och inredningsprogram på TV har fullständigt 
exploderat de senaste åren. I fronten av denna utveckling står som tidigare beskrivits 
målgruppen unga vuxna. Dessa är de kräsnaste och de svåraste att tillfredsställa. Målgruppen är 
samtidigt en förebild för andra målgrupper och säger oss därför något om vad vi kan förvänta 
oss för reaktioner från övriga målgrupper i framtiden. Förbättrad förmåga att skapa bostäder 
med estetiska egenskaper borde därför rimligtvis leda till förbättrade möjligheter att attrahera 
inte bara målgruppen unga vuxna, utan även samtliga målgrupper. Ett rimligt antagande bör 
därför vara att framgång på lite längre sikt delvis kommer vara avhängig av byggföretagens 
förmåga att både bygga industriellt och med estetiska egenskaper i mästarklass.  

1.3. Frågeställning 
Frågeställning i denna rapport är av en förklarande karaktär. Rapporten vill med andra ord 
undersöka om en variabel har någon effekt på en annan. De variabler som undersöks är det 
industriella byggandet och de estetiska egenskaperna. Rapportens frågeställning är formulerad 
på följande sätt:  

 

Vilken betydelse har det industriella byggandet för skapandet av de estetiska 
egenskaperna i bostadens arkitektur? 

1.4. Avgränsningar 
Allt uppsatsskrivande sker inom givna ramar. Tillgänglig tid för denna studie är begränsad till 
20 veckor. Detta har medfört att jag har begränsat analysenheten till att endast utgöras av ett 
fall. Beskrivningar av variablerna industriellt byggande och de estetiska egenskaperna har 
hämtats från tidigare genomförda forskningsrapporter. Dessa är dels Lessings (2006) 
licentiatavhandling Industrialised House-Building - Concept and Processes och Ola Nylanders 
bok Bostaden som arkitektur. 

 

Jag har valt att begränsa betydelsen av begreppet bostad till att enbart innefatta lägenheter i 
flerbostadshus. Angränsande rum till bostaden, så som trapphus, samt yttre rum, som t ex 
innegårdar, diskuteras även i rapporten. Extern utformning av bostadshuset som t ex fasader 
diskuteras ej. 
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1.5. Disposition 
Nedan presenteras en kort beskrivning av innehållet i rapportens sex kapitel. 

 

Inledning: I detta, det första kapitlet, presenteras bakgrund till rapporten, motivering 
av ämne, frågeställning, avgränsningar, samt dess disposition. 

 

Metod: 

 

I detta kapitel presenteras de metoder som används för att på bästa sätt 
uppfylla syftet med rapporten. 

 

Modeller: I detta kapitel presenteras de modeller som används för att beskriva och 
definiera det industriella byggandet och de estetiska egenskaperna i 
bostadens arkitektur. 

 

Fallstudien JM: I detta kapitel ges en kort presentation av JM och hur de förhåller sig till 
industriellt byggande. 

 

Resultat och 
analys: 

I detta kapitel presenteras en sammanställning och analys av svaren från 
de utförda intervjuerna. 

 

Slutsats och  
diskussion: 

I detta, det sista kapitlet, presentera rapportens slutsats samt diskussion 
kring metodval och fortsatta studier. 
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2. METOD 
I detta kapitel presenteras den metod som används för att på bästa sätt uppfylla syftet 
med rapporten. 
 

2.1. Vetenskapligt perspektiv? 
Inom vetenskapen finns något som brukar beskrivas som två kontrasterande vetenskapliga 
perspektiv (Teorell & Svensson, 2007). Dessa perspektiv är det kvantitativa och det kvalitativa 
perspektivet. I denna rapport används det senare. I ett kvalitativt perspektiv är verkligheten, 
enligt Backman (2008), en individuell, social och kulturell konstruktion. Istället för att fråga hur 
en objektiv verklighet ser ut ställer man frågan hur individen tolkar verkligheten. 
(Backman, 2008) I det kvalitativa förhållningssättet lägger man initialt inte tyngdpunkten på att 
formulera frågeställningar, teorier eller hypoteser. Istället börjar forskningsarbetet med att man 
interagerar starkt med empirin (samlar in data) och därefter formuleras hypoteser eller teorier. 
(Backman, 2008) 

2.2. Arbetsgång 
Arbetsgången för detta examensarbete inleddes med en inspirationsfasen. I denna fas studerades 
målgruppen unga vuxna. I planeringsstadiet formulerades sedan problemställningen, syftet, 
metod och avgränsningar för arbetet. Därefter utfördes en litteraturstudie att hitta för rapporten 
relevant information. Parallellt med litteraturstudien påbörjades själva rapportskrivningen. 
Därefter genomfördes intervjuer som sedan sammanställdes och analyserades. Utifrån analysen 
formades slutligen rapportens slutsats.  

 

2.3. Undersökningsstrategi 
Den strategi som används i denna undersökning är en icke icke-experimentell sådan. En icke-
experimentell strategi innebär att en naturligt inträffad händelse analyseras i efterhand. (Teorell 
& Svensson, 2007)  

 

Hur många analysenheter skall undersökas? Som poängterats i rapportens inledande del är 
tillgänglig tid för studien begränsad. Detta medför att endast en analysenhet har studerats och 
studien kan därför klassificeras som en intensiv studie. (Teorell & Svensson, 2007) 

 

2.4. Urvalsstrategi och generaliserbarhet 
Urvalsstrategi kan förklaras som hur man väljer sin analysenhet. Som jag beskrev i inledningen 
av rapporten valde jag att göra mitt examensarbete på JM innan jag valde min metod. Detta 
medför att mitt urval skulle kunna betraktas som slumpmässigt. (Teorell & Svensson, 2007) 

 

Samtidigt påvisar den valda analysenheten flertalet karaktärsdrag som gör den strategiskt 
lämplig att studera. Jag hävdar därför att min urvalsmetod är strategisk. Hur motiverar jag detta 
påstående? Varför är JM ett strategiskt val av analysenhet? Som poängterades i inledningen är 
utgångspunkten för denna rapport att det industriella byggandet inte borde ha någon betydelse 
för skapandet av de estetiska egenskaperna. Beskrivningen av analysenheten visar att JM utgör 
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ett urval som påvisar en hög grad av industriellt byggande (se kapitel Fallstudien JM). Genom 
att studera en analysenhet med hög grad av industriellt byggande ges gynnsamma 
förutsättningar för den ena variabelns (industriell byggande) påverkan på den andra (de estetiska 
egenskaperna). Fallet kan med andra ord beskrivas som ett ”most likely”-fall. Om det är så att 
det inte ens under dessa gynnsamma förhållanden kan påvisas att det industriella byggandet har 
någon betydelse för skapandet av de estetiska egenskaperna, kan generaliserbarheten anses vara 
god. (Teorell & Svensson, 2007) 

 

2.5. Datainsamlingsstrategi  
Med datainsamlingsstrategi menas hur information om olika egenskaper hos analysenheten har 
inhämtas. Den strategi som används i denna undersökning bygger på genomförandet av 
djupgående intervjuer. Intervjuerna har genomförts med intervjuguide för att säkerställa att inga 
frågor har formulerats på ett otydligt sätt eller helt enkelt glömts bort. Respondenterna har fått 
tillgång till intervjuguiden i förväg för att på bästa sätt kunna sätta sig in i de respektive 
modellerna. Under intervjuernas gång har respondenterna fått tid och frihet att utveckla sina 
svar i egen takt. Sammanfattningsvis kan sägas att intervjuerna har varit av en både strukturerad 
och icke strukturerad karaktär. 

2.6. Operationalisering  
Hur har insamlad data tolkats? Insamlat material har tolkats genom en så kallad textanalys. 
Utifrån respondenternas svar har utvecklingsfronternas betydelse för skapandet av de respektive 
estetiska egenskaperna getts ”värdena”: positiv, negativ eller saknar betydelse.   

2.7. Validitet och Reliabilitet 
Vid genomförande av studier är validitet och reliabilitet två centrala begrepp. Med validitet 
menas mätinstrumentets förmåga att mäta det som ska mätas.  God validitet är frånvaro av 
systematiska mätfel.  Med reliabilitet avses istället i vilken uträckning ett instrument ger samma 
resultat vid olika tillfällen där övriga omständigheter är lika. (Bell, 2005) God reliabilitet är med 
andra ord frånvaro av osystematiska mätfel. Hur förhåller sig då rapporten till dessa 
systematiska och osystematiska mätfel? I en kvalitativ undersökning är det många gånger svårt 
att säkerställa en god validitet. (Teorell & Svensson, 2007) För att skapa så goda förutsättningar 
som möjligt för god validitet har frågorna formulerats på ett så konkret sätt som möjligt. 
Betydelsen av begrepp som det industriella byggandet och de estetiska egenskaperna har 
förklarats för de intervjuade personerna innan de har fått besvara frågorna. I syfte att öka 
reliabilitet har intervjuerna spelats in.  
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3. MODELLER 
I detta kapitel presenteras de modeller som används för att beskriva och definiera det 
industriella byggandet och de estetiska egenskaperna i bostadens arkitektur. 

3.1. Vad är och varför används en modell? 
En modell kan ses som en förenkling och en beskrivning av en i själva verket mer komplex 
verklighet. Förenklingen innebär att man i förhållande till en konkret verklighet valt att betrakta 
vissa företeelser, egenskaper eller aspekter medan man bortser från andra. Modeller beskriver 
med andra ord endast partiellt verkligheten. (Allwood, 1989) 

 

Som tidigare poängterats är frågeställningen i denna rapport: Vilken betydelse har det 
industriella byggandet för skapandet av de estetiska egenskaperna i bostadens arkitektur? 
Frågeställningen innehåller två variabler. För att beskriva dessa variabler använder sig 
författaren av två stycken modeller. Den ena modellen beskriver och definierar det industriella 
byggandet, utifrån ett antal utvecklingsfronter. Den andra modellen beskriver och definierar de 
estetiska egenskaperna i bostadens arkitektur, utifrån ett antal estetiska egenskaper. För att 
besvara frågeställningen undersöks således den ena modellens betydelse för skapandet av 
egenskaper definierade av den andra modellen. 

 

Vissa delar av modellerna kan förmodas vara irrelevanta för denna undersökning. Författaren 
till denna rapport har ändå valt att behålla modellerna intakta för att på så sätt minimera risken 
för några förhastade och felaktiga slutsatser. Modellerna beskrivs mer ingående nedan.  

3.2. En modell för industriellt byggande  
Nedan presenteras en modell för industriellt byggande. Modellen är hämtad från Lessings 
(2006) licentiatavhandling Industrialised House-Building - Concept and Processes och 
Lessings, Sten & Ekholms (2005) rapport Industrialised housing – definition and categorization 
of the concept. Modellen bygger på åtta utvecklingsfronter. Dessa utvecklingsfronter kan 
utvecklas olika mycket och ger tillsammans en god bild av det industriella byggande på ett 
företag. Utvecklingsfronterna beskrivs nedan. 

 

3.2.1. Planering och kontroll av processer 
Projektering, tillverkning, montage och kompletterande byggplatsarbete kräver en tydlig 
struktur och styrning från början till slut. En förutsättning för detta är god planering av 
verksamheten, särskilt i de tidiga skedena. Planeringen av verksamheten bör ske på ett sådant 
sätt att alla aktörers kompetens utnyttjas. På så sätt kan effektiva processer uppnås och maximalt 
värde levereras till kunden. (Lessing 2006, s.94) 
 

3.2.2. Utformning av standardiserade byggsystem och 
tekniskt plattformstänkande  

Ett standardiserat byggsystem består av ett system där stomme, installationer och övriga 
standardiserade tekniska lösningar fungerar väl ihop. Genom utformandet av standardiserade 
byggsystem och ett plattformstänkande, med ett begränsat antal komponenter och analyserade 
konsekvenser, minimeras risken för kvalitetsproblem. Standardiserade byggsystem medför 
samtidigt en ökad effektivitet i både projektering och produktion. (Lessing 2006, s.95) 
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3.2.3. Samverkan mellan aktörerna i processen  
Genom ett långsiktigt och nära samarbete mellan byggprocessens olika aktörer kan förvärvade 
erfarenheter och kunskap skapa effektiva processer. Samarbetspartners väljs på ett strategiskt 
plan för att säkerställa goda samarbetsförutsättningar samt skapa ökat värde för kunden. Genom 
långsiktiga relationer kan även projekt sättas igång snabbt, då de redan har en struktur för sitt 
samarbete. Vidare kan värdefull tid sparas eftersom varken anbud eller entreprenörer behöver 
sökas, samt att projektörer inte behöver utvärderas. (Lessing 2006, s.95); (Lessing, Sten & 
Ekholm, 2005) 

 

3.2.4. Kundfokusering och betoning av de tidiga 
skedena  

Kundfokusering är grunden till att kunna säkerställa att rätt produkt produceras till kunden. 
Möjligheterna till kundanpassning, skapandet av högkvalitativ och felfri slutprodukt skapas i 
projektets tidiga skeden. Noggranna undersökningar och utredningar är viktiga för att uppfatta 
kundernas krav, prioriteringar och önskemål, vilka sedan används som grund för produktens 
utformning. (Lessing 2006, s.96) 

 

3.2.5. Förtillverkning av byggdelar 
Genom tillverkning av byggnadsdelar i en väderskyddad miljö anpassad för effektiv produktion 
kan arbetet rationaliseras och kvaliteten säkras samtidigt som risken för arbetsolyckor kan 
minimeras. Så många byggdelar som möjligt tillverkas i fabrik och monteras sedan på plats. 
(Lessing 2006, s.95) 

 

3.2.6. Integration av logistik i produktionen 
Genom att flytta byggverksamhet uppströms från byggplatsen till fabriker ställs högre krav på 
distributionskedjan och logistiska aktiviteter. Leveranserna av komponenter och element måste 
noggrant planeras och genomförs i nära samarbete med leverantörer. (Lessing 2006, s.95) 
 

3.2.7. Användning av informations- och 
kommunikationsteknologi  

Genom utnyttjande av kommunikations� och informationsteknik möjliggörs den komplexa 
hantering av information som uppstår vid bostadsbyggande. Med hjälp av simuleringsverktyg 
skapas t ex förutsättningar för en effektiv produktion där problem upptäcks och löses redan i 
projekteringsskedet. (Lessing 2006, s.96) 

 

3.2.8. Aktiv erfarenhetsåterföring och prestationsmätning  
Industriellt bostadsbyggande handlar till stor del om att använda och kontinuerligt utveckla 
teknik och processer. För att lyckas med detta blir erfarenhetsåterföring genom mätning av 
hårda och mjuka parametrar en naturlig och viktig del av arbetet. Personal från alla berörda 
företag bör delta i erfarenhetsåterföringen, eftersom erfarenheter från alla delar av processerna 
är viktiga. (Lessing 2006, s.96) 
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3.3. En modell för bostadens estetiska 
egenskaper 

Nedan beskrivs bostadens estetiska egenskaper. Egenskaperna är hämtade från Ola Nylanders 
bok Bostaden som arkitektur och är uppdelade på sju olika egenskaper.  

3.3.1. Material och detaljer 
Nylander (1999) skriver att utformningen av material och detaljer är av stor betydelse för hur de 
boende upplever bostaden. Det finns tre begrepp som är centrala för upplevelsen av material och 
detaljer.  Det ena begreppet är tillägnelse. I den så kallade tillägnelseprocessen, som 
förhoppningsvis uppstår, inordnar den boende sin bostad i sitt liv, hon gör bostaden till sin egen 
och skapar inre och yttre revir. Det andra begreppet är omsorg. Tecken på omsorg om material 
och detaljer kan tolkas som att de boende betyder något för någon. Omsorg har även ett intimt 
samband med hur de boende identifierar sig genom sin bostad. Omsorg om material och detaljer 
har en viktig roll i tillägnelseprocessen. Det tredje och sista begreppet är autenticitet. Ordet kan 
beskrivas som hur tillförlitligt ett material, t ex, uppfattas. ”Vi kan komma ett material nära 
beroende på att vi känner till det.” (Nylander, 1999, s.45) Vi känner kulturellt igen vissa 
material. Detta skapar symbolvärden som i sin tur har betydelse för tillägnelseprocessen. 
(Nylander, 1999) 

3.3.2. Axialitet 
Nylander (1999) beskriver axialitet som en linje som binder samman två intressanta punkter. 
Den utgör en av bostadsarkitektens viktigaste möjligheter att skapa en upplevelserik bostad. 
Axialitet kan t ex utnyttjas på följande fyra sätt. Axialitet kan för det första användas för att 
skapa möjlighet till visuell accentuering av viktiga delar av eller punkter i bostaden. En sådan 
viktig punkt är t ex där det inre rummet möter det yttre. Axialitet kan för det andra användas 
som ett sätt att organisera rum. Axialitet kan, för det tredje, användas för att dramatisera rörelse. 
”Det visuella intrycket av axeln skapar förväntningar vilket vi fysiskt, genom rörelse i den 
axiella riktningen, kan bekräfta.” (Nylander, 1999, s.49) Axialitet kan för det fjärde användas 
för att dramatisera ljus. ”Det blir möjligt att inifrån ett rum betrakta ljus och stämningar i ett 
eller flera andra rum (…).” (Nylander, 1999, s.49) 
 

3.3.3. Omslutenhet 
För att förstå begreppet omslutenhet är det öppna och det slutna rummet av stort intresse. ”I det 
öppna rummet leds uppmärksamheten ut ur rummet.” (Nylander, 1999, s.55) Uppmärksamheten 
kan antingen ledas ut mot det yttre rummet, utomhus, eller mot andra delar av bostaden, t ex i en 
bostad med öppen planlösning. ”I det slutna rummet riktas istället uppmärksamheten på 
rummets väggar eller på föremål i rummet.” (Nylander, 1999, s.55) Utöver öppningarnas storlek 
är även väggens intryck av massa av betydelse för rummets omslutenhet. Bostaden och rummets 
intryck av slutet respektive öppet är enligt Nylander (1999) av stor betydelse för upplevelsen av 
bostaden.  

3.3.4. Rörelse 
Rörelsens i bostaden påverkas delvis av bostadens egenskaper. Axialitet är, som tidigare 
beskrivits, av stor betydelse för rörelsen i bostaden. Rundgångsmöjlighet är en annan viktig 
egenskap. Genom rundgångsmöjligheter kan rum nås från olika håll, vilket ökar lägenhetens 
upplevelserikedom. Rörelsen i bostaden kan även påverkas av bostadens ljusvariation. Rörelsen 
påverkas, mer specifikt, av en vilja att röra sig från mörkt till ljust. (Nylander, 1999) Nylander 
beskriver en regisserad arkitektonisk rörelse genom följande tre steg. Det första steget är 
förväntan, vilket t ex uppstår i det yttre rummet framför entrén. Det andra steget är insamlandet, 
som sker i den mindre och något mörka hallen. Det sista steget är överraskningen, som t ex kan 
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utgöras av ett öppet rum med ett vacker ljus eller utsikt. (Nylander, 1999) Utöver de 
rörelsestimulerande egenskaperna är även rörelsens variationsrikedom och rytm av betydelse för 
upplevelsen av bostaden. Variationsrikedomen kan skapas genom axialitet och 
rundgångsmöjlighet. ”Möjlighet till olika rörelser genom bostaden ökar rikedomen av 
upplevelsen av bostaden.” (Nylander, 1999, s.59) Rörelsens rytm påverkas bl a av rummens 
storlek. ”De små rummen kan snabbt avläsas då man passera dem, medan det större rummet 
kräver längre tid för överblick och orientering. Rörelsen avstannar och får därmed en viss rytm, 
avhängig rummens utformning.” (Nylander, 1999, s.59)  

3.3.5. Rumsfigur 
Rumsfiguren bestäms enligt Nylander (1999) av förhållande mellan rummets bredd, längd och 
höjd samt av dess storlek. Ett rum med bredd/längd-förhållande på 0,4 uppfattas t ex som 
mycket smalt. Att det finns proportioner eller symmetriska samband, likt det gyllensnittet t ex, 
som är bättre än andra är svårt att påvisa empiriskt. Däremot konstaterar Nylander (1999) att det 
finns en stark tradition att forma rum med vissa proportioner. Nylander menar även att 
rumsfigurens tydlighet är beroende av rummets storlek samt symmetri i inredning och 
öppningar. 

3.3.6. Ljus 
Ljuset i bostaden har, precis som rörelsen, ett komplex samband med bostadens övriga 
egenskaper. Omslutenheten påverkas, och förtydligas, av ljuset, Axialitet framhäver, och 
framhävs av ljusets varierande karaktär i de rum axeln korsar. Ljuset påverkar, och påverkas av, 
rörelsen. Nischer och fönster med omsorgsfullt utformade detaljer, profilerade bågar, karmar 
och spröjs, skapar ett behagligt ljus med minskad risk för bländning. Detta ljus, som består av 
reflekterande och direkt ljus, skapar ett vackert och intensivt ljus- och skuggspel, som i sin tur 
artikulerar fönstret som en tydlig gräns mellan ute och inne. (Nylander, 1999)  

3.3.7. Rumsorganisation 
Med bostadens rumsorganisation avses organisationen av bostadens inre, privata rum, och yttre, 
offentliga rum samt relationen dem emellan. (Nylander, 1999) Bostadens inre rum kan 
organiseras på olika sätt. Bostaden kan t ex organiseras i enlighet med den klassicistiska planen 
med rumsfiler och genomgångsrum eller likt den funktionalistiska bostaden med en neutral 
passage in till återvändsrum. När man pratar om det yttre rummet, natur- eller stadsrummet, är 
begreppet revir ett centralt begrepp. ”Möjligheten att skapa revir i stadsrummet [eller 
naturrummet] intill bostaden är en betydelsefull aspekt av rumsorganisationen.”(Nylander, 
1999, s.75) De så kallade gränsrummet fungerar som förmedlande rum, mellan huset och 
platsen. Gränsrummet, som t ex kan vara en loggia, är en plats där de boende möter staden eller 
naturen. ”Yttre rum med olika grader av privathet innebär att de boende successivt, etappvis, 
kan genomföra tillägnelseprocessen.” (Nylander, 1999, s.76)  
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3.4. Sammanfattning av de två modellerna 
I denna rapport används, sammanfattningsvis, två modeller. Dessa modeller beskriver och 
definierar det industriella byggandet respektive de estetiska egenskaperna i bostadens arkitektur.  

 

Modellen för det industriella byggandet är uppdelat i åtta utvecklingsfronter. Dessa är:  

 

Planering och kontroll av processer 

Utformning av standardiserade byggsystem och tekniskt plattformstänkande  

Samverkan mellan aktörerna i processen  

Kundfokusering och betoning av de tidiga skedena  

Förtillverkning av byggdelar 

Integration av logistik i produktionen 

Användning av informations- och kommunikationsteknologi  

Aktiv erfarenhetsåterföring och prestationsmätning 

 

Modellen för de estetiska egenskaperna i bostadens arkitektur är uppdelade i sju egenskaper: 

 

Material och detaljer 

Axialitet 

Omslutenhet 

Rörelse 

Rumsfigur 

Ljus 

Rumsorganisation  
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4. FALLSTUDIEN JM 
I detta kapitel ges en kort presentation av JM och deras sätt att se på industriellt 
byggande. 

4.1. JM 
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Med 
projektutveckling menas förvärv av obebyggd eller bebyggd mark som genom ny- eller 
ombyggnation förädlas till bostäder. Verksamhetens kärna är med andra ord nyproduktion av 
bostäder. Verksamheten är framförallt koncentrerad till storstadsområden och 
universitetsområden i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. JMs projekt är ofta stora 
och många gånger resulterar de i att ett nytt bostadsområde skapas. 2009 startade JM produktion 
av totalt 2 150 bostäder. (JM) 

 

JMs vision är att skapa hus att trivas i. För att leva upp till denna vision finns ett antal 
kärnvärden. Dessa kärnvärden är: kvalitet, pålitlighet, långsiktighet, engagemang, lyhördhet och 
stilkänsla. Även företagets verksamhetssystem är av stor betydelse för att leva upp till företagets 
vision. Verksamhetssystemet utgörs av en rad processer – från ledningsprocesser till 
inredningsprocesser.  Tillsammans utgör dessa ett slags strukturkapital. Genom 
verksamhetssystemet kan den enskilde medarbetarens erfarenheter omvandlas till nya och 
effektivare processer. Verksamhetssystemet ställer krav, men erbjuder även stöd och hjälpmedel 
för den enskilde medarbetaren. (JM) 

4.2. Industrialiserat byggande på JM 
Materialet nedan bygger på de svar jag har erhållit i samband med utförda intervjuer och syftar 
till att ge en övergripande bild av det industriella byggandet på JM. 

4.2.1. Planering och kontroll av processer 
JMs processorienterade verksamhetssystem är fundamentet i arbetet med att planera och 
kontrollera processer enligt en av intervjupersonerna. 

 

Arkitekterna anser att JM ligger väldigt långt fram vad det gäller utvecklingsfronten planering 
och kontroll av processer. En av arkitekterna säger t ex: ”De är kanske bäst i Sverige på den här 
delen.” Arkitekterna får medhåll av inredaren och projektledaren. 

 

4.2.2. Utformning av standardiserade byggsystem och 
tekniskt plattformstänkande 

JMs projekteringsanvisningar utgör grunden i JMs plattformstänkande enligt en av 
intervjupersonerna. I projekteringsanvisningarna standardiseras komponenter och detaljer, 
medan värdeskapande val för kunden lämnas utanför. 

 

De intervjuade anser att JM ligger långt fram vad det gäller utformning av standardiserade 
byggsystem och plattformstänkande. En av arkitekterna säger t ex: ”Jag tror att JM är ganska 
långt framme där också.” 
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4.2.3. Samverkan mellan aktörer i processen 
Samverkan är god mellan JM och övriga aktörer, menar projektledaren. ”I och med att vi har 
ramavtal med samtliga konsulter och strategiska avtal med leverantörer så, absolut samverkan är 
god.”  

4.2.4. Kundfokusering och betoning på de tidiga 
skedena 

Arkitekterna tycker att JM är bra på att fokusera på sina kunder. En av dem säger: ”De försökte 
fokusera på sina kunder långt tidigare än många andra byggare, var väldigt måna om sin 
produkt, definiera den i ett tidigt skede och rikta in sig på vad kunderna vill ha.” 

4.2.5. Förtillverkning av byggdelar 
Arkitekterna anser att JM ligger ungefär på samma plats som de andra aktörerna vad det gäller 
utvecklingsfronten förtillverkade byggdelar. En av arkitekterna säger t ex:  

 

”De jobbar ungefär som de flesta andra stora aktörerna, vad det gäller förtillverkade 
byggdelar. […] Förutsättningarna är egentligen de samma, oavsett vem man jobbar 
med. Man jobbar med prefabricerade betongväggar, bjälklag, balkongplattor, osv.”  

 

Både projektledaren och inredaren poängterar att företaget bl a arbetar med förtillverkade 
plattbärlag, trappor och utfackningsväggar.  

4.2.6. Integration av logistik i produktionen 
Ingen av de tillfrågade anser att företaget intar någon speciell position i branschen vad det gäller 
utvecklingsfronten integration av logistik i produktionen.  

4.2.7. Användning av informations- och 
kommunikationssystem 

De tillfrågade anser inte att JM ligger i framkant vad det gäller utvecklingsfronten informations- 
och kommunikationssystem. Projektledare säger t ex:  

 

”Vi ligger inte främst när det gäller detta. […] Vi jobbar väldigt mycket med papper 
fortfarande.”  

 

En av arkitekterna säger:  

 

”Jag kan tycka att byggindustrin generellt sett är lite trög på att ta till sig av 
informationsteknik.” 

 

4.2.8. Aktiv erfarenhetsåterföring och prestationsmätning 
Enligt inredaren genomför JM, i samband med varje avslutat projekt, ett så kallat tekniskt 
avslut. Vid dessa diskuteras och dokumenteras eventuella fel och brister. I samband med 
inflyttning samt två år efter inflyttning, genomförs även kundundersökningar och mätningar av 
kundnöjdheten. 

 

Åsikterna går isär något angående denna utvecklingsfronten. Inredaren menar att JM är bra på 
erfarenhetsåterföring medan projektledaren menar att erfarenhetsåterföringen behöver bli 
betydligt bättre. Projektledaren säger:  
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”Erfarenhetsåterföring är det vi har svårt för i den här branschen.”  

 

En av arkitekterna är mer inne på inredarens spår, och säger: ”JM mäter mycket hos sina 
kunder. Och då får vi reda på det också.”  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel presenteras en sammanställning och analys av svaren från de utförda 
intervjuerna. Sammanställning och analys är organiserade utifrån var och en av de åtta 
utvecklingsfronterna. Först redovisas sammanställningen och därefter analysen. Detta 
görs för samtliga åtta utvecklingsfronter. 

 

5.1. Planering och kontroll av processer 
Projektering, tillverkning, montage och kompletterande byggplatsarbete kräver, som tidigare 
nämnts, en tydlig struktur och styrning från början till slut. En förutsättning för detta är god 
planering av verksamheten, särskilt i de tidiga skedena. Planeringen av verksamheten bör ske på 
ett sådant sätt att alla aktörers kompetens utnyttjas. På så sätt kan effektiva processer uppnås 
och maximalt värde levereras till kunden. (Lessing 2006, s.94) 

 

5.1.1. Sammanställning 
Nedan sammanställs de intervjuades kommentarer angående utvecklingsfrontens betydelse för 
de sju estetiska egenskaperna.  

 

5.1.1.1. De estetiska egenskaperna generellt 

Ingen av arkitekten anser att utvecklingsfronten planering och kontroll av processer är ett hinder 
för skapandet av de estetiska egenskaperna. En av arkitekterna och uttrycker sig på följande sätt:  

 

”Det är jättebra att man har en genomtänkt process. Det är inget hinder, inget 
motsatsförhållande, tycker jag.” 

 

Samme arkitekt menar snarare att det är processens utformning som är av intresse.  

 

”Processtänkandet är bra, men man måste veta vad man fokuserar mot.” 

 

Arkitekten menar att processen måste utformas, och hela tiden utvecklas, så att de estetiska 
egenskaperna beaktas. Arkitekten gör en jämförelse med bilindustrin.  

 

”Varje ny bilmodell är bättre än den förra. Så är det inte i bostadsproduktion. […] Jag 
kan tycka att vi ritade bättre bostadshus för 10-15 år sen, med högre standard. Nu har 
man stramat åt processen.” 

 

En av arkitekt beskriver svårigheterna med att påverka de estetiska egenskaperna inom ramen 
för det specifika projektet på följande sätt: 

  

”Om man går in i ett JM projekt, då måste man veta att det här är ett JM-projekt. Då 
vet man att, du har ett antal balkongräcken att välja på. Och istället för att stånga sitt 
huvud blodigt, för att försöka få ett räcke som inte JM har, så gäller det att göra det 
bästa av situationen, att verkligen utnyttja JM:s bygglåda. Annars mår man inte bra om 
man inte ser det på det sättet. 
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En av arkitekterna anser att en allt för kraftig planering och kontroll av processer kan vara 
negativ för skapandet av de estetiska egenskaperna. Denne säger: 

 

”Nackdelen är att vi, konsulterna, kanske inte känner samma ansvar, inte känner 
samma lust, om det blir för toppstyrt.” 

 

Denne får medhåll från sin kollega: 

 

”Man kan tycka att JMs arbetssätt är lite trist, att det inte finns något svängrum, de har skalat 
bort och håller sig till kärnan i arkitektrollen. […] Man kan få farhågor att det ska bli lite 
tråkigt, toppstyrt.” 

 

Projektledaren beskriver att han många gånger upplever en frustration bland arkitekterna:  

 

”Arkitekterna är nästan alltid frustrerade över att de inte få rita så fritt som de 
egentligen skulle önska.”  

 

Projektledaren menar dock att arkitekterna är väl medvetna om förutsättningarna när det går in i 
ett JM-projekt.  

 

”De vet vad som gäller. […] Ändå har vi samma strid varje gång vi startar ett projekt. 
[…] Ibland känns det som att de inte alltid vill förstå.”  

 

 

5.1.1.2. Material och detaljer 

Ingen av arkitekterna anser att de styr över formandet av egenskapen material och detaljer i 
bostaden. En av arkitekterna säger t ex:  

 

”Frågor kring material och detaljer i lägenheten ägs helt av JM.”  

 

En annan arkitekt menar snarare att det är kunden som styr över en stor del av egenskapen 
material och detaljer i bostaden. Denne arkitekt säger: 

 

”Man [som arkitekt] väljer inte kakel och klinker, det är något som köparen gör själv 
tillsammans med JM:s säljare.” 

 

Samtliga arkitekter ställer sig kritiska till den generella nivån vad det gäller egenskapen material 
och detaljer i svenskt bostadsbyggande. En av arkitekterna säger t ex: 

 

”Jag tycker att detta [material och detaljer] är lite bedrövligt, i svenskt 
bostadsbyggande över lag. Speciellt invändigt, inne i lägenheterna. Jag tycker inte att 
vi har någon hög ambitionsnivå. […] JM är varken bättre eller sämre än någon annan. 
[…] Om jag ska prata om JM kan jag tycka att man ändå har en ambition att bry sig 
om den enskilde köparen. […] Men det kanske ligger på ett annat plan. Man får välja 
tapeter och sådant lull lull.” 
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Samme arkitekt beskriver utformningen och nivån på egenskapen material och detaljer i ett 
studerat objekt utomlands (ett hyreshus ägt av motsvarigheten till allmännyttan): 

 

”Det var en otrolig nivå på detaljer. Inte ett synligt rör någonstans, ihopspacklade 
väggar och tack, inte en list någon stans, allt var infällt, tilluftsdon var infällda, 
naturstensbänkar i fönster. En helt annan nivå […]” 

 

I trapphuset upplever arkitekterna att det har en viss möjlighet att styra över egenskapen 
material och detaljer och säger: 

 

”Ja, i trapphuset har vi lite mer att säga till om [än inne i lägenheterna], men inte så 
mycket.” 

 

Inredaren anser att utvecklingsfronten har en positiv betydelse för utformningen av material då 
dessa kan utformas mer i linje med kundens krav och säger: 

 

”Vi sitter på erfarenheter av vad kunderna vill ha. […] Vi sitter även lite närmare våra 
leverantörer och kan kanske se trender lite tydligare än arkitekterna.” 

 

Inredaren tillägger även: 

 

”Arkitekterna har ibland inte velat, kunnat eller haft, den i vårt tycke, rätta känsla för 
de inre materialen. Andra har naturligtvis haft en mycket bra känsla, men det blir svårt 
att hantera denna varierande kompetens och engagemang, vilket medförde att vi valde 
att hämta hem den delen av processen.” 

 

Inredaren får visst medhåll av en av arkitekterna. Denne anser att dagens bostadsbyggande 
överlåter ett allt större ansvar åt trapp- och köksleverantörer i projekteringsskedet och säger: 

 

”Jag kan tycka att Marbodal kan ju det där mycket bättre egentligen, så varför ska vi 
hålla på och göra det?” 

 

5.1.1.3. Axialitet 

Samtliga arkitekter anser att egenskapen axialitet inte hindras av utvecklingsfronten. En av 
arkitekterna säger t ex: 

 

”Det finns inga hinder för det här [axialitet]. Det finns en förståelse för denna 
egenskap. Det finns absolut inga hinder för det.” 

 

En annan arkitekt instämmer och menar att: ”Det finns goda möjligheter att hålla en hög 
kvalitet.” En tredje säger: ”Sånt här kan man resonera om. Kvaliteten på den här nivån, där 
tycker jag att det finns en frihet hos JM.” 

5.1.1.4. Ljus 

En av arkitekterna säger att: ”Det [utvecklingsfronten] borde inte ha någon betydelse [för 
skapandet av egenskapen ljus].” 

 

En annan arkitekt beskriver samtidigt följande exempel: 
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”Jag hade något förslag som jag brukar köra med. I toppen av trapphuset ska det sitta 
en röklucka, så att man ska kunna ventilera ut rökgaserna, och då brukar jag alltid 
föreslå att man tar en sådan som har en plastkupol, då får man in lite ljus i toppen av 
trapphuset, men det ville inte JM. Projektledaren tyckte att: det ger väl lite ljus högst 
upp, men det förs ju inte ner. Men jag vill ändå hävda att det, flera våningar ner, ger en 
upplevelse av att det finns ljus där uppe.” 

 

5.1.1.5. Omslutenhet 

Samtliga arkitekter anser att utvecklingsfronten inte utgör ett hinder för formandet av 
egenskapen omslutenhet. Arkitekterna lyfter snarare fram andra orsaker. En av arkitekterna 
anser t ex att det är BBR som till viss del styr graden av omslutenhet. En annan poängterar att: 
”Det går trender i hur slutna rum skall vara.” En tredje utrycker sig enligt följande: ”Det handlar 
nog om andra saker. Kostnader.” 

5.1.1.6. Rumsfigur 

Två av arkitekterna anser att utvecklingsfronten rumsfiguren styrs av funktion snarare än 
estetik. En av arkitekterna utrycker sig på följande sätt: 

 

”Det är funktionen som styr väldigt mycket. Man sitter inte och tittar på proportioner.”  

 

Den andre instämmer och säger: 

 

”Ett rums storlek styra av möblerbarheten, att möblerna får plats, att man får plats med 
alla funktioner som ska finnas där inne. Man försöker göra det så litet som möjligt.” 

 

5.1.1.7. Rörelse 

Arkitekterna upplever att utvecklingsfronten utgör ett visst hinder för egenskapen rörelse. En 
arkitekt säger t ex: 

 

”Vi har väldigt svårt att få igenom det där [rundgång] många gånger. Det är svårt att 
få folk, våra projektledare, att förstå, kvaliteten. När det väl är byggt och de går runt i 
lägenheter på plats, så tycker det att, å så fint det här med rundgång.” 

 

En annan arkitekt säger:  

 

”Det går att föra ett resonemang om det men många gånger slutar det i att man 
bommar igen den där dörren.” 

 

En av arkitekterna medger samtidigt att: ”Det händer många gånger att vi själv upplever att vi 
inte har plats för den där extra dörren.”  

 

En tredje arkitekt anser inte att regisserad rörelse i bostaden hindras av utvecklingsfronten:  

 

”Händelser, att inte exponera hela utsikten när man står vid ytterdörren, utan att det 
faktiskt händer något, det är ju jätteviktigt. […] Det finns ju ingen motsättning i ett 
industrialiserat byggande, till det här [regisserad rörelse i bostaden], utan det här har 
ju snarare med arkitektkunskaper att göra.” 
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5.1.1.8. Rumsorganisation 

Arkitekterna anser inte att utvecklingsfronten utgör ett hinder för skapandet av egenskapen 
rumsorganisation. En av arkitekterna säger t ex att: ”Det finns goda möjligheter att skapa 
planlösningar med goda kvaliteter.” En annan arkitekt säger att: ”Här går det att påverka 
mycket.” 

 

Vad det gäller det yttre rummet poängterar arkitekterna att det snarare är kommunen som styr 
över utformningen av dessa.  
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5.1.2. Analys 
I insamlat materialet finns inget som tyder på att utvecklingsfronten planering och kontroll av 
processer skulle behöva vara ett hinder för skapandet av de estetiska egenskaperna i bostadens 
arkitektur. Materialet pekar snarare mot att det inte är utvecklingsfrontens vara eller icke vara 
som är av betydelse, utan snarare att processerna är utformad på ett sådant sätt att de estetiska 
egenskaperna bejakas och utvecklas?  

 

Så som processen är utformad på JM erbjuder utvecklingsfronten inget hinder vad det gäller 
skapandet av de estetiska egenskaperna axialitet och rumsorganisation. Materialet pekar snarare 
på att processernas erbjuder stor frihet för arkitekten att skapa bostäder med axialitet och 
rumsorganisation av hög klass.  

 

Vad det gäller formandet egenskapen material och detaljer har utformningen av processen på 
JM en stor betydelse. Processen utformning medför att detaljer som t ex fönstersmygar utformas 
i linje med företagets projekteringsanvisningar eller den interna projektgruppens beslut. 
Materialval å andra sidan utformas efter av företaget framtagna inredningskoncept. 
Inredningskoncepten anpassas efter målgruppen, men även den närliggande miljön. Vidare har 
kunden även möjlighet att gör egna val vad det gäller t ex kakel eller bänkskivor, så kallade 
tillval. Arkitekterna anser sig ha en mycket begränsad förmåga att påverka egenskapen material 
och detaljer i det specifika projektet. Samtliga arkitekter efterlyser även en högre nivå vad det 
gäller egenskapen material och detaljer generellt sätt i det svenska bostadsbyggandet. 
Betydelsen av en process som utesluter arkitektkåren från skapandet av stora delar av 
egenskapen material och detaljer, både i det enskilda projektet men framförallt i formandet av 
det standardiserade byggsystemet, har inte kunnat fastläggas i denna rapport. Inredaren och 
projektledaren anser dock att processens utformning medför att kunden får mer makt att själv 
fatta beslut kring val av material i lägenheten. Som motivering till varför JM har valt att själva 
styra över materialval i lägenheterna säger inredaren: 

 

”Vi sitter på erfarenheter av vad kunderna vill ha.” 

 

Vad det gäller formandet av egenskaperna rumsfigur och omslutenhet anses processens 
utformning på JM ha en underordnad betydelse i förhållande till faktorer som funktion 
respektive myndighetskrav.  

 

Vad det gäller skapandet av egenskaperna ljus och rörelse visar materialet på att processen 
utformning på JM har en viss betydelse. Utvecklingsfrontens utformning medför att skapandet 
av egenskapen till viss del är beroende av projektledarens och projektgruppens förståelse för 
egenskapens betydelse för upplevelsen av bostaden. Eller som en av arkitekterna uttrycker det: 

 

”Det går att föra ett resonemang om det [egenskapen rörelse] men många gånger 
slutar det i att man bommar igen den där dörren.” 

 

Materialet ger även en bild av att arkitekterna och JM:s relation i viss utsträckning liknar den i 
en funktionsorienterad organisation. Båda parter upplever att den andre parten har svårt för att 
förstå den egna funktionens roll eller betydelse. Materialet visar även på betydelsen av att 
förklara syftet och utformningen av de processer som reglerar skapandet de estetiska 
egenskaperna. En av arkitekterna säger t ex: 
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”Nackdelen är att vi, konsulterna, inte kanske känner samma ansvar, inte känner 
samma lust, om det blir för toppstyrt.” 

5.2. Utformning av standardiserade 
byggsystem och tekniskt 
plattformstänkande  

Ett standardiserat byggsystem består, som tidigare nämnts, av ett system där stomme, 
installationer och övriga standardiserade tekniska lösningar fungerar väl ihop. Genom 
utformandet av standardiserade byggsystem och ett plattformstänkande, med ett begränsat antal 
komponenter och analyserade konsekvenser, minimeras risken för kvalitetsproblem. 
Standardiserade byggsystem medför samtidigt en ökad effektivitet i både projektering och 
produktion. (Lessing 2006, s.95) 

5.2.1. Sammanställning  
Nedan sammanställs de intervjuades kommentarer angående utvecklingsfrontens betydelse för 
skapandet av de sju estetiska egenskaperna.  

 

5.2.1.1. De estetiska egenskaperna generellt 

Angående standardiserade byggsystem säger en av arkitekterna följande: 

 

”[…] Men när man tänker efter så kanske det är så att man inte behöver uppfinna 
hjulet varje gång man ska rita en ny bostad. […] Sen finns det förhoppningsvis en 
möjlighet att göra andra saker i det här [det standardiserade byggsystemet].” 

 

En annan arkitekt förklarar betydelse av standardiserade byggsystem på följande sätt: 

 

”Projekteringsanvisningarna […] gör att JM:s nyproduktion blir väldigt likartad. Detta 
är inget problem i sig – utan en konsekvens man bör vara medveten om […] JM 
undviker på detta sätt bottennapp gällande tekniska lösningar, men missar troligen 
även guldkorn gällande arkitektur.” 

 

Vad det gäller plattformstänkandet upplever två av arkitekterna inte begränsningen av 
komponenter som ett problem. Problemet är snarare om kvaliteten på dessa valbara 
komponenter är för låg. 

 

”Nä, det är nog snarare att man vill ha en bra kvalitet. Alla arkitekter vill t ex ha 
Velfac-fönster, danskt. Skulle JM säga att vi ska alltid jobba med Velfac-fönster, då tror 
jag ingen arkitekt skulle kräva att få använda något annat. Att ha hundra olika 
tillverkare, det är inte det som är det intressanta. […] Jag behöver inte ha alla 
befintliga fönster på marknaden. Jag kan tänka mig färre, om de är bra.” 

 

5.2.1.2. Material och detaljer 

Inredaren anser att kvaliteten på materialen i bostäderna har förbättras kraftig de senaste 15 
åren, och säger: 

 

”Backa i den här branschen till för, vad ska jag säga, kanske 15 år sedan, så var ju det 
som man satte i som standard, det billigaste, enklaste, simplaste [materialmässigt][…]. 
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Så där har ju vi haft en jätteresa, och, åtminstone fram till nu, en något snabbare resa 
än våra konkurrenter.” 

Plattformstänkandet anses ha en positiv påverkan på utformningen av bostadens material enligt 
inredaren. Inredaren menar t ex att den omständliga tillvalshanteringen skapar incitament för JM 
att erbjuda kunderna en högkvalitativ och attraktiv originalinredning. Inredaren säger: 

 

”Målet är att höja JM-original till en nivå som matchar kundernas krav för att 
underlätta hela byggprocessen. Det är ju ett otroligt meck med det hantverk som det 
faktiskt blir med varje tillval. Då är det bättre att vi lägger krut på att göra ett bra 
original.” 

 

Inredaren menar även att utvecklingsfronten skapar goda möjligheter att säkerställa en god nivå 
gällande materialval. Inredaren menar samtidigt att det inte är bra om det blir en allt för kraftig 
standardisering. 

 

”Det är klart att det finns en risk i att standardisera för mycket, och det tror jag med 
jämna mellanrum att vi balanserar upp, och studsar tillbaka, för det är ju på något sätt 
olika fronter som går framåt, men samtidigt är jag ganska övertygad om att om vi ska 
vara Sveriges största bostadsbyggare så får man inte sitta och uppfinna hjulet och 
experimentera med materialval, det påverkar varumärket för mycket att göra fel val. 
Sen får det ju inte bli så isolerande att vi stannar utvecklingen av de här sakerna.” 

 

Inredaren trycker även på betydelse av en variation gällande inredningsstilar. 

 

”Samtidigt tror vi att det är, åtminstone vi som jobbar med det i den gruppen, rätt 
viktigt att kunna ha lite variation.”  

 

Projektledaren anser att det inte behöver bli en bristande omsorg om material och detaljer bara 
för att man använder sig av ett standardiserat byggsystem. Projektledaren menar snarare att det 
många gånger är en fördel.  

 

”Ingen är obekant med hur de [byggdelarna] ska sättas ihop. Vi har gjort de här 
mötena tidigare.” 

 

En av arkitekterna anser att plattformstänkandet på JM ibland känns onödigt begränsat. 

 

”Om tillverkaren har så här många plattor så har JM valt ett begränsat spektrum, trots 
att det är samma format, det borde inte vara ett problem. Det borde inte vara ett hinder 
för det industriella byggandet att få välja mellan alla tillgängliga färger.” 

 

5.2.1.3. Axialitet 

De intervjuade har inga kommentarer 

5.2.1.4. Ljus 

Angående skapandet av egenskapen ljus anser en av arkitekterna att det är svårt att hålla en hög 
kvalitet när man inte kan styra över detaljer och val av komponenter. ”Det är svårt att göra så 
mycket när man har vissa bestämda moduler.”  
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Tre av arkitekterna kommenterar den bristande möjligheten att snedställa fönsternischer. En av 
dem säger: ”Jag kan inte se någon poäng i att ha raka fönster nischer.” Arkitekten tycker att man 
ökar kvaliteten genom att vinkla upp nischerna.  ”Absolut. Du tar in ljuset, sprider ljuset på ett 
annat sätt, ja du får ju några centimeter mindre väggyta att hänga saker på.” Enligt arkitekten får 
man även upplevelsen av ett större fönster. ”Absolut större fönster, visst. Du skulle kunna jobba 
med mindre fönsterytor, men att upplevelsen ändå är den samma.” En annan av arkitekten 
säger: ”Vi har försökt få en nischverkan, men det har inte lyckats så bra.” Samme arkitekt 
tillägger: 

 

”Jag förstår att det kostar pengar [att bygga snedställda nischer], för man frångår ett 
system. Men man skulle kunna utveckla en sådan produkt, man skulle kunna utveckla 
standarden, göra standarden högre.” 

 

Angående möjligheten att använda sig av takfönster säger en av arkitekterna:  

 

”Takljus är inte aktuellt.” 

  

5.2.1.5. Omslutenhet 

Majoriteten av arkitekterna upplever inte att plattformstänkandet är ett hinder i skapandet av 
egenskapen omslutenhet. En av arkitekterna säger t ex: ”Det är andra saker som styr det där 
[valbara fönsterstorlekar]. Fönsterstorlekarna styrs mycket av energikraven.”  

 

Tre av arkitekterna kommenterar dock att bröstningshöjden samt avståndet mellan översida 
fönster och taket är reglerat. En av arkitekterna säger t ex: 

 

”Drömscenariot skulle vara att gå upp med fönstret hela vägen upp, låta fönstret möta 
bjälklaget, men det går de [JM] inte med på.”  

 

På så sätt menar arkitekten att man slipper skuggan på väggen över fönstret, får in mer ljus och 
får en större känsla av öppenhet. 

 

5.2.1.6. Rumsfigur 

Tre av arkitekterna kommenterar den valda rumshöjd.  En av arkitekterna säger: ”Nu finns det 
bara en takhöjd och det är 2.50 [m].” En annan av arkitekterna säger:  

 

”Absolut, man kan bestämma en höjd som man har överallt, men varför just 2.50 [m]. 
Det tycker jag är ganska lågt. Skulle man ha 2.70 så skulle det vara mycket bättre. […] 
Rummen skulle bli mycket bättre, speciellt lite större rum. Nu jobbar man ofta med 
öppna planlösningar, som JM ofta vill ha, kök och vardagsrum i ett. Då får man rätt 
stora rum, rumsdjup och rumslängder, det blir ganska stora planytor. Då vill man ju att 
höjden ska förhålla sig till det på ett bra sätt. Gör man ett kök och vardagsrum som är 
uppemot 35 kvm, då kanske det inte är så kul att ha det 2.50 högt. Hade man 2.70 skulle 
det bli ett mycket vackrare rum.”  

 

5.2.1.7. Rörelse 

De intervjuade har inga kommentarer 
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5.2.1.8. Rumsorganisation 

De intervjuade har inga kommentarer 
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5.2.2. Analys  
Ur insamlat material är det svårt att dra några slutsatser om utvecklingsfronten utformning av 
standardiserade byggsystem och plattformstänkande har någon betydelse för skapandet av de 
estetiska egenskaperna i bostadens arkitektur.  

 

Materialet antyder att utvecklingsfronten och plattformtänkandet i synnerhet bidrar till en viss 
likriktning av de estetiska egenskapernas utformning. Utvecklingsfrontens sätt att bidra till 
denna likformighet anses till viss del vara hämmande för utvecklingen av de estetiska 
egenskaperna. Inredaren beskriver det på följande sätt: 

 

”Det är klart att det finns en risk i att standardisera för mycket, och det tror jag med 
jämna mellanrum att vi balanserar upp, och studsar tillbaka, för det är ju på något sätt 
olika fronter som går framåt […],  

 

Samtidigt säkerställer utvecklingsfronten att nivån på de estetiska egenskaperna inte blir för låg. 
Inredaren fortsätter: 

 

”[…] samtidigt är jag ganska övertygad om att om vi ska vara Sveriges största 
bostadsbyggare så får man inte sitta och uppfinna hjulet och experimentera med 
materialval, det påverkar varumärket för mycket att göra fel val. Sen får det ju inte bli 
så isolerande att vi stannar utvecklingen av de här sakerna.” 

 

Materialet indikerar att utformningen av det standardiserade byggsystemet och 
plattformstänkandet har stor betydelse. Vad gäller plattformstänkandet specifikt tyder materialet 
på att det inte är begränsningen av komponenter som är problemet, utan snarare om kvaliteten 
på dessa valbara komponenter är för låg.  

 

Materialet visar att utformningen av egenskapen material och detaljer på JM delvis har en 
positiv inverkan. De ekonomiska fördelarna med att erbjuda en så standardiserad utformning av 
material och detaljer som möjligt i flerbostadshusets lägenheter, istället för att låta kunderna 
göra en lång rad tillval, kan antas skapa incitament för en generell kvalitetshöjning av 
egenskapen material och detaljer. 

 

Vad det gäller skapandet av egenskaperna axialitet, rörelse, omslutenhet och rumsorganisation 
pekar materialet på att utformningen av byggsystemet och plattformstänkandet på JM inte har 
någon betydelse. 

 

Så som byggsystemet och plattformstänkandet är utformat på JM antyder materialet på att 
skapandet av egenskapen ljus till viss del påverkas. Snedställandet av fönsternischer 
omöjliggörs t ex av en i byggsystemet färdigdefinierad utformning. En av arkitekterna säger 
följande: 

 

”Jag förstår att det kostar pengar [att bygga snedställda nischer], för man frångår ett 
system. Men man skulle kunna utveckla en sådan produkt, man skulle kunna utveckla 
standarden, göra standarden högre.” 
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Precis som för egenskapen material och detaljer indikerar materialet att det är svårt att påverka 
kvaliteten på egenskapen ljus när arkitekterna inte kan påverka val av och kvalitet på de valbara 
komponenterna. En arkitekt säger: 

 

”Det är svårt att göra så mycket när man har vissa bestämda moduler.” 

 

Så som byggsystemet är utformat på JM visar materialet att utvecklingsfronten begränsar 
möjligheten till variationsrikt formande av egenskapen rumsfigur. Plattformstänkandet anses 
vara begränsat då det endast rymmer en takhöjd på 2.50 m. Flertalet arkitekter efterlyser ett 
större spektrum av takhöjder alternativt en högre takhöjd. 
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5.3. Samverkan mellan aktörer i processen 
Genom ett långsiktigt och nära samarbete mellan byggprocessens olika aktörer kan, som 
tidigare nämnts, förvärvade erfarenheter och kunskap skapa effektiva processer. 
Samarbetspartners väljs på ett strategiskt plan för att säkerställa goda samarbetsförutsättningar 
samt skapa ökat värde för kunden. Genom långsiktiga relationer kan även projekt sättas igång 
snabbt, då de redan har en struktur för sitt samarbete. Vidare kan värdefull tid sparas eftersom 
varken anbud eller entreprenörer behöver sökas, samt att projektörer inte behöver utvärderas. 
(Lessing 2006, s.95); (Lessing, Sten & Ekholm, 2005) 

 

5.3.1. Sammanställning 
Nedan sammanställs de intervjuades kommentarer angående utvecklingsfrontens betydelse för 
skapandet av de sju estetiska egenskaperna.  

 

5.3.1.1. De estetiska egenskaperna generellt 

Inredaren menar att god kontakt och samverkan med leverantörer medför att material och 
detaljutföranden kan omarbetas för att bättre passa ställda krav. Inredaren säger även: ”Vi sitter 
väldigt nära våra leverantörer vilket kanske förbättrar våra möjligheter att fånga upp nya 
trender.” 

 

Flera av arkitekterna beskriver samtidigt en önskan om en mer generell diskussion kring de 
estetiska egenskaperna. En av arkitekterna säger t ex:  

 

”Vi har försökt i varje enskilt projekt att få upp lite standard. Men man skulle vilja ha 
en generell diskussion med JM om dessa saker.” 

 

En av arkitekterna anser att samarbetet i det enskilda projektet alltid fungerat bra. Denne säger: 

 

”De lyssnar på våra argument och jag upplever att jag har haft en bra relation med 
dem [JM-anställda] jag har arbetat med.” 

 

En annan arkitekt säger: 

 

”Det finns ju de som tycker att det [samarbetet med JM] är jobbigt. Men jag måste 
säga att jag har varit oerhört positivt överraskad. Det här projektet har varit fantastiskt 
bra. Riktigt bra människor.” 

 

Enligt en arkitekt var det väldigt uppskattat att i programskedet få möjlighet att arbeta med en 
arkitekt (anställd på JM).  

 

”Det var en riktig höjdare. Du vet hur det är. Arkitekter har lätt för att prata med andra 
arkitekter.” 

 

Enligt projektledaren är god samverkan av största vikt. ”Alla bra projekt bygger på samverkan 
och att man har ett utbyte.”  
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Samtidigt menar projektledaren att denna friktion, mellan arkitekter och JM, i grunden är 
positiv. ”Jag tycker att det är bra, det ska finnas en friktion i det här arbetet, i att skapa.”  

 

Han får medhåll från en av arkitekterna: 

 

”Man får nog välja sina kamper. Men jag tycker nog att man i varje projekt ändå ska 
ha någon kamp.” 

 

Projektledaren poängterar även att:  

 

”Arkitekterna har en väldigt viktig roll. Vi behöver arkitekter.”  
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5.3.2. Analys 
Insamlat material tyder på att utvecklingsfronten samverkan mellan aktörer i processen är 
positiv och viktig för skapandet av de estetiska egenskaperna. Projektledaren säger t ex: 

 

”Alla bra projekt bygger på samverkan och att man har ett utbyte.” 

 

Materialet pekar även på att arkitekterna saknar en diskussion kring de estetiska egenskaperna 
och hur dessa kan förbättras. Ena arkitekten säger t ex:  

 

”[…] man skulle vilja ha en generell diskussion med JM om dessa saker [de estetiska 
egenskaperna].” 

 

Materialet pekar på att ett visst mått av ”friktion” eller ”kamp” mellan JM och arkitekterna 
uppfattas som positiv för skapandet av de estetiska egenskaperna. 
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5.4. Kundfokusering och betoning på de 
tidiga skedena  

Kundfokusering är, som tidigare nämnts, grunden till att kunna säkerställa att rätt produkt 
produceras till kunden. Möjligheterna till kundanpassning, skapandet av högkvalitativ och felfri 
slutprodukt skapas i projektets tidiga skeden. Noggranna undersökningar och utredningar är 
viktiga för att uppfatta kundernas krav, prioriteringar och önskemål, vilka sedan används som 
grund för produktens utformning. (Lessing 2006, s.96) 

 

5.4.1. Sammanställning  
Nedan sammanställs de intervjuades kommentarer angående utvecklingsfrontens betydelse för 
skapandet av de sju estetiska egenskaperna.  

5.4.1.1. Material och detaljer 

Genom en god kunskap och förståelse för vad kunden vill ha kan, enligt inredaren, utformning 
av material och detaljer anpassas efter kundens önskemål i ett väldigt tidigt skede.  

 

Projektledaren är inne på samma spår, och säger: ”Vi har en väldigt bra överblick av vad våra 
kunder vill ha.” 

 

Samtliga arkitekter är kritiska mot en kundfokusering som bygger på att låta kunden bestämma 
över utformningen av material och detaljer. En av arkitekten anser t ex inte att kunden har den 
kunskapen som krävs för att själv fatta beslut om materialval i bostaden. ”Jag tycker inte att 
man kan begära det av kunden. Hur ska de veta vilka material som åldras vackert?” En annan 
arkitekt ställer sig frågande till om kunden kan se helheten? 

 

En av arkitekterna säger samtidigt:  

 

”Men, om kunderna är nöjda så är kanske allting bra då!? Vi kanske har en annan 
ambitionsnivå än vad kunderna har.” 

 

Samme arkitekt säger även: ”Kunderna ställer inte krav. Varför ska de bygga bättre än vad 
kunden kräver.” 

 

En annan arkitekt uttrycker sin uppskattning för att JM redan i ett tidigt skeda vet väldigt väl 
vad de vill ha. 

 

”Man [JM] är duktiga på, när man beställer, att definiera produkten, vad man ska 
bygga för något, att hålla kvar vid den idé man bestämmer sig för hela vägen och inte 
svajar iväg.” 

 

5.4.1.2. Axialitet 

Arkitekterna anser att utvecklingsfronten har en begränsad betydelse för formandet av 
egenskapen axialitet. En av arkitekterna säger: ”Åter igen, jag tror inte kunden förstår nyttan av 
att ha fönstret liggande i axel med dörren.” 
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5.4.1.3. Ljus 

Arkitekterna anser att utvecklingsfronten har en begränsad betydelse för formandet av 
egenskapen ljus. Arkitekten anser att det är svårt för kunden att formulera krav och önskemål 
angående egenskapen ljus. ”Det är svårt för en lekman att formulera. Det är till och med svårt 
för oss arkitekter.” 

 

5.4.1.4. Omslutenhet 

Arkitekterna anser att utvecklingsfronten har en begränsad betydelse för formandet av 
egenskapen ljus. En av arkitekterna anser snarare att det är annat som styr, och säger: ”Det är 
nog kanske så att ett rum med dubbel takhöjd är för dyrt att bygga.” ”Kunderna vill inte betala 
för det.”  

5.4.1.5. Rumsfigur 

Arkitekterna anser att utvecklingsfronten har en begränsad betydelse för formandet av 
egenskapen rumsfigur. Angående takhöjden säger en av arkitekterna: ”2.50 [m] känns som det 
minsta kunden accepterar. Varför inte överraska med 2.70” ”2 decimeter till skulle vara ett plus, 
då tror jag att folk skulle bli väldigt glada.”  

5.4.1.6. Rörelse 

Arkitekterna anser att utvecklingsfronten har en begränsad betydelse för formandet av 
egenskapen rörelse. En arkitekt menar snarare att det handlar om att kunden inte förstår värdet i 
att kunna går runt, och säger:  

 

”Det händer att man förbereder för det där, att man får lägga till en dörr om man vill. 
Men det kan vara många kunder som inte väljer det, som tycker att vad ska jag med den 
där dörren till?” ”Kunden vet inte sitt eget bästa alla gånger. De vet inte vad som 
skapar kvaliteten i lägenheten, de ser inte det, de kan inte formulera det, och vi 
[arkitekter] kan knappt göra det själva.” 

 

En annan arkitekt menar att det snarare handlar om pengar. ”Jakten på knappa mått. […] 
Kunden vill inte betala [för några extra kvadrat].” Samme arkitekt är även inne på 
problematiken kring att lägga dörrar som tillval ”Även om folk undrar varför det är två dörrar 
till ett rum [när de tittar på planlösningen inför ett köp], så tror jag ändå att det känner att det är 
en kvalitet när de väl bor där.” 

5.4.1.7. Rumsorganisation 

De intervjuade har inga kommentarer 
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5.4.2. Analys  
I materialet indikeras att utvecklingsfronten kundfokusering och betoning på de tidiga skedena 
är positiv för skapandet av de estetiska egenskaperna. 

  

Det insamlade materialet antyder att utvecklingsfrontens utformning på JM skapar estetiska 
egenskaper i linje med kundernas krav. 

 

Materialet visar samtidigt på en viss kritik mot en kundfokusering som i allt för stor 
utsträckning bygger på att låta kunden bestämma över utformningen av material och detaljer. En 
av arkitekterna anser t ex inte att kunden har den kunskapen som krävs för att själv fatta beslut 
om materialval i bostaden. ”Jag tycker inte att man kan begära det av kunden. Hur ska de veta 
vilka material som åldras vackert?” Flertalet av det tillfrågade ställer sig även tveksamma till 
kundernas förmåga att formulera krav och fatta kloka beslut kring egenskaperna ljus, axialitet 
och rörelse. En av arkitekterna säger: 

 

”Det är svårt för en lekman att formulera. Det är till och med svårt för oss arkitekter.” 

 

Materialet indikerar även att andra faktorer som t ex kundens betalningsvilja för merkostnader 
knutna till skapandet av de estetiska egenskaperna har viss betydelse. 
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5.5. Förtillverkning av byggdelar 
Genom tillverkning av byggnadsdelar i en väderskyddad miljö anpassad för effektiv produktion 
kan, som tidigare nämnts, arbetet rationaliseras och kvaliteten säkras samtidigt som risken för 
arbetsolyckor kan minimeras. Så många byggdelar som möjligt tillverkas i fabrik och monteras 
sedan på plats. (Lessing 2006, s.95) 

5.5.1. Sammanställning  
Nedan sammanställs de intervjuades kommentarer angående utvecklingsfrontens betydelse för 
skapandet av de sju estetiska egenskaperna.  

5.5.1.1. Material och detaljer 

Majoriteten av de tillfrågade anser att utvecklingsfronten har en positiv inverkan på formandet 
av egenskapen material och detaljer. 

 

Inredaren menar t ex att tillverkning av byggdelar i en industriell miljö erbjuder förbättrade 
möjligheter att producera detaljer med god noggrannhet och omsorg. Förtillverkning ställer 
samtidigt krav på att fogar mellan elementen kan genomföras på ett sådant sätt att det inte 
uppfattas som störande eller oattraktivt. Inredaren menar att omsorgen kring material och 
detaljer är det centrala oavsett om byggdelen är tillverkad på plats eller förtillverkad. 

 

Projektledare menar, även han, att platsbyggt inte lett till en godare omsorg om material och 
detaljer.  

 

”Det är bättre att tillverka i en lokal med bra förutsättningar, än snålblåst, kallt och 
jäkligt. Nej, det blir bättre [med förtillverkning]. […] Kvaliteten blir högre.”  

 

Detta tillsammans med ordentligt och noggrant bearbetade möten mellan byggdelar resulterar, 
enligt projektledaren, i att utformning av material och detaljer blir bättre. 

 

Som svar på frågan, behöver högre prefabriceringsgrad nödvändigtvis betyda lägre kvalitet, 
svarar en av arkitekterna: ”Nej, det tycker inte jag. Det tror jag inte alls. Faktiskt inte på något 
sätt.” Samme arkitekt menar även att förtillverkning av byggdelar knappast är något nytt, och 
säger:  

”Ända sedan industrialismen kom har man delvis jobbat med prefabricering. T ex de 
här snickarglädje-husen som kom, där var det ju mycket prefabricerade lister, osv.” 

 

Två av arkitekterna ger samma exempel på hur utvecklingsfronten kan ha en positiv inverkan på 
formandet av snedställda fönsternischer. Den arkitekten berättar: 

 

”Där [i ett av arkitektens tidigare projekt] var det ytterväggar av betong 
[sandwichväggar], och ganska djupa, och där kände jag faktiskt att jag ville vinkla 
fönstersmygen, och det var inget problem att göra det, och det blev väldigt, väldigt 
bra.”  

 

Den andre arkitekten säger: ”Då är det nästan en fördel, när man ska få ut formen.” 
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5.5.1.2. Axialitet 

De intervjuade anser inte att utvecklingsfronten har någon betydelse för skapandet av 
egenskapen axialitet. 

5.5.1.3. Ljus 

De intervjuade anser inte att utvecklingsfronten har någon betydelse för skapandet av 
egenskapen ljus. 

 

5.5.1.4. Omslutenhet 

De intervjuade anser inte att utvecklingsfronten har någon betydelse för skapandet av 
egenskapen omslutenhet. 

 

5.5.1.5. Rumsfigur 

De intervjuade anser inte att utvecklingsfronten har någon betydelse för skapandet av 
egenskapen rumsfigur. 

 

5.5.1.6. Rörelse 

De intervjuade anser inte att utvecklingsfronten har någon betydelse för skapandet av 
egenskapen rörelse. 

 

5.5.1.7. Rumsorganisation 

De intervjuade anser inte att utvecklingsfronten har någon betydelse för skapandet av 
egenskapen rumsorganisation. 
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5.5.2. Analys  
Materialet pekar mot att utvecklingsfronten förtillverkning av byggdelar har en begränsad, men 
positiv, betydelse för skapandet av de estetiska egenskaperna i bostadens arkitektur.  

 

Det insamlade materialet indikerar framförallt att utvecklingsfronten har en positiv betydelse för 
skapandet av egenskapen material och detaljer. De intervjuade anser att produktion i en 
industriell miljö ger större möjligheter för en detaljutformning av högre kvalitet och med större 
noggrannhet. Projektledaren säger t ex: 

 

”Det är bättre att tillverka i en lokal med bra förutsättningar, än snålblåst, kallt och 
jäkligt. Nej, det blir bättre [med förtillverkning]. […] Kvaliteten blir högre.”  

 

En av arkitekterna poängterar även att förtillverkning av byggdelar knappast är något nytt, och 
säger:  

”Ända sedan industrialismen kom har man delvis jobbat med prefabricering. T ex de 
här snickarglädje-husen som kom, där var det ju mycket prefabricerade lister, osv.” 
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5.6. Integration av logistik i produktionen 
Genom att flytta byggverksamhet uppströms från byggplatsen till fabriker ställs, som tidigare 
nämnts, högre krav på distributionskedjan och logistiska aktiviteter. Leveranserna av 
komponenter och element måste noggrant planeras och genomförs i nära samarbete med 
leverantörer. (Lessing 2006, s.95) 

 

5.6.1. Sammanställning  
De intervjuade personerna anser inte att utvecklingsfronten har någon betydelse för skapandet 
av de estetiska egenskaperna. 

5.6.2. Analys 
Materialet tyder på att utvecklingsfronten integration av logistik i produktionen inte har någon 
betydelse för skapandet av de estetiska egenskaperna. 

5.7. Användning av informations- och 
kommunikationssystem 

Genom utnyttjande av kommunikations� och informationsteknik möjliggörs, som tidigare 
nämnts, den komplexa hantering av information som uppstår vid bostadsbyggande. Med hjälp 
av simuleringsverktyg skapas t ex förutsättningar för en effektiv produktion där problem 
upptäckas och löses redan i projekteringsskedet. (Lessing 2006, s.96) 

5.7.1. Sammanställning  
De intervjuade personerna anser inte att utvecklingsfronten användning av informations- och 
kommunikationssystem har någon direkt betydelse för skapandet av de estetiska egenskaperna. 

5.7.2. Analys 
Materialet tyder på att utvecklingsfronten användning av informations- och 
kommunikationssystem inte har någon betydelse för skapandet av de estetiska egenskaperna. 
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5.8. Aktiv erfarenhetsåterföring och 
prestationsmätning 

Industriellt bostadsbyggande handlar, som tidigare nämnts, till stor del om att använda och 
kontinuerligt utveckla teknik och processer. För att lyckas med detta blir erfarenhetsåterföring 
genom mätning av hårda och mjuka parametrar en naturlig och viktig del av arbetet. Personal 
från alla berörda företag bör delta i erfarenhetsåterföringen, eftersom erfarenheter från alla delar 
av processerna är viktiga. (Lessing 2006, s.96) 

 

5.8.1. Sammanställning  
Nedan sammanställs de intervjuades kommentarer angående utvecklingsfrontens betydelse för 
skapandet av de sju estetiska egenskaperna.  

 

De estetiska egenskaperna generellt 

De intervjuade anser att utvecklingsfronten har positiv inverkan på skapandet av de estetiska 
egenskaperna. Flera av de intervjuade anser att erfarenhetsåterföringen kan bli betydligt bättre. 
En av arkitekterna säger t ex: 

 

”Tyvärr tycker jag att erfarenhetsåterföringen är usel, rakt över hos alla, och det tycker 
jag är något som man borde jobba väldigt, väldigt mycket mer med. Vi [arkitekter] gör 
väl misstag, gör dåliga lösningar, vi gör ju såklart så gott vi kan och det som vi tror är 
bra. Men sen kan det ju hända att vi gör saker som är krångliga, på bygget, men det är 
väldigt, väldigt sällan man får höra det.” 

 

Samme arkitekt säger även att:  

 

”Det skulle vara så kul att sätta sig ner kring ett bord, så här, och diskutera saker med 
de boende, inte genom enkät.” 

 

Även projektledaren anser att erfarenhetsåterföringen kan bli bättre, och säger:  

 

”Erfarenhetsåterföring är det vi har svårt för i den här branschen.” 

 

En annan arkitekt tycker att erfarenhetsåterföringen är relativt god. Denne tycker t ex att JM är 
bra på att göra mätningar hos sina kunder.  

 

”JM mäter mycket hos sina kunder. Och då får vi reda på det också.”  

 

Inredaren anser att erfarenhetsåterföringen fungerar väl och att den har en positiv inverkan på 
utformningen av de estetiska egenskaperna. Genom att ta del av kundens åsikter kan t ex 
material som håller för låg kvalitet eller på annat sätt uppfattas som oattraktivt tas bort ur 
sortimentet.  
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5.8.2. Analys 
Materialet pekar mot att utvecklingsfronten aktiv erfarenhetsåterföring och prestationsmätning 
har en positiv inverkan på de estetiska egenskaperna. Materialet antyder samtidigt att 
erfarenhetsåterföringen kan bli bättre, så som utvecklingsfronten är utformad på JM idag.  
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel presenteras rapportens slutsatser, samt en diskussion om författarens 
reflektioner kring metod och förslag på fortsatta studier i ämnet. 
 

6.1. Slutsats  
Frågeställningen som denna rapport har försökt besvara är:  

 

Vilken betydelse har det industriella byggandet för skapandet av de estetiska 
egenskaperna i bostadens arkitektur?  

 

Svaret på denna fråga besvaras nedan. Svaren är organiserade efter de åtta utvecklingsfronterna. 

 

6.1.1. Planering och kontroll av processer 
I insamlat materialet finns inget som tyder på att utvecklingsfronten planering och kontroll av 
processer skulle behöva vara ett hinder för skapandet av de estetiska egenskaperna i bostadens 
arkitektur. Ur materialet framgår att det snarare är processen utformning och om denna skapar 
gynnsamma eller ofördelaktiga förutsättningar för skapandet av de estetiska egenskaperna som 
är av betydelse. En sådan utformning anses vara av stor betydelse för möjligheten att skapa 
estetiska egenskaper av hög kvalitet. Materialet är något delat kring huruvida 
utvecklingsfrontens utformning på JM är positiv eller negativ för skapandet av egenskapen 
material och detaljer. Vad det gäller egenskaperna axialitet och rumsorganisation erbjuder 
utvecklingsfronten stor frihet enligt materialet. Vidare visar materialet att egenskaperna ljus och 
rörelse möjligen hämmas något att av utvecklingsfrontens utformning. Materialet visar även på 
betydelsen att ha en dialog med berörda parter, som t ex arkitekter, om processens utformning, 
mål och syfte. På så sätt skapas förutsättningar för att processen kontinuerligt trimmas och 
förbättras vad det gäller möjligheter att skapa estetiska egenskaper i mästarklass.  

6.1.2. Utformning av standardiserade byggsystem och 
plattformstänkande 

Ur insamlat material är det svårt att dra några slutsatser om utvecklingsfronten utformning av 
standardiserade byggsystem och plattformstänkande har någon betydelse för skapandet av de 
estetiska egenskaperna i bostadens arkitektur. Materialet antyder dock att utvecklingsfronten, 
och plattformstänkandet i synnerhet, bidrar till en viss likriktning och i de estetiska 
egenskapernas utformning. Utvecklingsfrontens sätt att bidra till denna likformighet anses till 
viss del vara hämmande för utvecklingen av de estetiska egenskaperna. Samtidigt säkerställer 
utvecklingsfronten att nivån på de estetiska egenskaperna inte kan bli för låg. Materialet pekar 
vidare på att nivån på egenskapen material och detaljer i stor utsträckning regleras av kvaliteten 
på de produkter som finns att välja på i plattformen, samt hur utformningen av detaljer är 
reglerade i det standardiserade byggsystemet. Vad det gäller skapandet av egenskaperna 
axialitet, rörelse, omslutenhet och rumsorganisation pekar materialet på att utformningen av 
byggsystemet och plattformstänkandet på JM inte har någon betydelse. När det gäller skapande 
av egenskapen ljus och rumsfigur pekar materialet istället mot att utvecklingsfrontens 
utformning på JM utgör ett visst hinder. 
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6.1.3. Samverkan mellan aktörer i processen 
Insamlat material tyder på att utvecklingsfronten samverkan mellan aktörer i processen är 
positiv och viktig för skapandet av de estetiska egenskaperna. Materialet pekar även på att 
arkitekterna saknar en diskussion kring de estetiska egenskaperna och hur dessa kan förbättras. 
Materialet pekar på att ett visst mått av ”friktion” eller ”kamp” mellan JM och arkitekterna 
uppfattas som positiv för skapandet av de estetiska egenskaperna. 

6.1.4. Kundfokusering och betoning på de tidiga 
skedena 

I materialet indikeras att utvecklingsfronten kundfokusering och betoning på de tidiga skedena 
är positiv för skapandet av de estetiska egenskaperna. Det insamlade materialet antyder att 
utvecklingsfrontens utformning på JM skapar estetiska egenskaper i linje med kundernas krav. 
Materialet visar samtidigt på en viss kritik mot en kundfokusering som i allt för stor 
utsträckning bygger på att låta kunden bestämma över utformningen av material och detaljer. En 
av arkitekterna anser t ex att kunden inte har den kunskap som krävs för att formulera krav eller 
själv fatta beslut om materialval i bostaden.  

6.1.5. Förtillverkning av byggdelar 
Materialet pekar mot att utvecklingsfronten förtillverkning av byggdelar har en begränsad, men 
positiv, betydelse för skapandet av de estetiska egenskaperna i bostadens arkitektur. Det 
insamlade materialet indikerar framförallt att utvecklingsfronten har en positiv betydelse för 
skapandet av egenskapen material och detaljer. De intervjuade anser att produktion i en 
industriell miljö ger större möjligheter för en detaljutformning av högre kvalitet och med större 
noggrannhet. 

6.1.6. Integration av logistik i produktionen 
Materialet tyder på att utvecklingsfronten integration av logistik i produktionen inte har någon 
betydelse för skapandet av de estetiska egenskaperna. 

6.1.7. Användning av informations- och 
kommunikationssystem 

Materialet tyder på att utvecklingsfronten användning av informations- och 
kommunikationssystem inte har någon betydelse för skapandet av de estetiska egenskaperna. 

6.1.8. Aktiv erfarenhetsåterföring och prestationsmätning 
Materialet pekar mot att utvecklingsfronten aktiv erfarenhetsåterföring och prestationsmätning 
har en positiv inverkan på de estetiska egenskaperna. Materialet antyder samtidigt att 
erfarenhetsåterföringen kan bli bättre, så som utvecklingsfronten är utformad på JM idag.  
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6.1.9. Sammanfattning av rapportens slutsatser 
Insamlat material tyder sammanfattningsvis på följande slutsats kring de olika 
utvecklingsfronternas betydelse: 

 

 Utvecklingsfronten planering och kontroll av processer anses ha positiv betydelse 
för de estetiska egenskaperna, så vida processen utformas på ett sådant sätt att 
skapandet av dessa bejakas.  

 Huruvida utvecklingsfronten utformning av standardiserade byggsystem och 
plattformstänkandets har en positiv eller negativ betydelse för skapandet av de 
estetiska egenskaperna har inte kunnat fastläggas utifrån insamlat material. 
Utvecklingsfronten och dess utformning anses dock ha en stor påverkan på 
skapandet av de estetiska egenskaperna. 

 Utvecklingsfronten samverkan mellan aktörer i processen är positiv och viktig 
för skapandet av de estetiska egenskaperna.  

 Utvecklingsfronten kundfokusering och betoning på de tidiga skedena är positiv 
för skapandet av de estetiska egenskaperna, men delade meningar råder kring 
hur man på bästa sätt fokuserar på kunden. 

 Utvecklingsfronten förtillverkning av byggdelar har en begränsad, men positiv, 
betydelse för skapandet av de estetiska egenskaperna. 

 Utvecklingsfronterna integration av logistik i produktionen och 
utvecklingsfronten användning av informations- och kommunikationssystem 
anses inte ha någon betydelse för skapandet av de estetiska egenskaperna 

 Utvecklingsfronten aktiv erfarenhetsåterföring och prestationsmätning har en 
positiv inverkan på de estetiska egenskaperna. 
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6.2. Diskussion kring metod, förslag på 
fortsatta studier och rekommendationer till 
JM 

 

Rapportens resultat har en begränsad generaliserbarhet. Detta har två orsaker. För det första är 
det industriella byggandet ett komplext fenomen. Detta fenomen har jag försökt beskriva med 
hjälp av en modell. Graden av industriellt byggande beskrivs utifrån utvecklingen av åtta olika 
fronter. I rapportens metoddel hävdade jag att JM påvisade en hög grad av industriellt 
byggande. Påståendet grundades på de kommentarer jag fick från intervjupersonerna. En av 
dess formulerade sig t ex på följande sätt angående utvecklingsfronten planering och kontroll av 
processer: ”De [JM] är kanske bäst i Sverige på den här delen.” Under studiens gång och i takt 
med att allt mer material kunde samlas in framkom istället en allt tydligare bild av att JM:s 
process inte är utformad på ett sådant sätt att ”alla aktörers kompetens utnyttjas”, vilket kan 
anses var en väsentlig del av hur modellen definierade utvecklingsfronten. (Lessing 2006, s.94) 
För det andra visar materialet även att utformningen av flera av utvecklingsfronterna inte 
definieras på ett tydligt sätt av modellen. Detta gäller speciellt planering och kontroll av 
processer, utformning av standardiserade byggsystem och plattformstänkande och 
kundfokusering och betoning på de tidiga skedena. Detta medför att respondenternas svar i stor 
utsträckning är beroende av hur de tolkar utvecklingsfronterna. Av dessa två orsaker håller inte 
resonemanget om JM som ett ”most likely”-fall och resultatet får, tyvärr, en begränsad 
generaliserbarhet.  

  

Vad det gäller vidare studier i ämnet anser författaren att utvecklingsfronterna planering och 
kontroll av processer, utformning av standardiserade byggsystem och plattformstänkande och 
kundfokusering och betoning på de tidiga skedena är de utvecklingsfronter som anses ha störts 
betydelse för skapandet av de estetiska egenskaperna. En fördjupad studie kring var och en av 
dess utvecklingsfronter skulle därför vara intressant.  

 

Vad det gäller rekommendationer till JM anser författaren att följande undersökningar skulle 
vara intressanta att genomföra: 

 

 Undersöka möjligheter och fördelar med ett fördjupat samarbete med ett arkitektkontor. 
Materialet i detta examensarbete visar på stora möjligheter till en ökad förståelse för de 
estetiska egenskaperna, men även för utformningen av JM:s projekteringsanvisningar 
(standardiserade byggsystem) och verksamhetssystem (huvudprocess).  
 

 Undersöka om det finns ett behov av en arkitektonisk utvecklingsplan gällande de 
estetiska egenskaperna i JM:s flerbostadshus. Materialet i detta examensarbete pekar på 
betydande förbättringsmöjligheter vad det gäller de estetiska egenskaperna i allmänhet 
och egenskapen material och detaljer i synnerhet.  
 

 Undersöka om en höjning av kvaliteten på JM-originalinredning skulle kunna leda till 
en minskning av omständlig tillvalshantering och en ökning av kundnöjdheten (på kort 
och lång sikt).  Frågeställningen anses relevant då materialet i detta examensarbete 
visar på ett starkt ifrågasättande av kundens förmåga att fatta goda beslut kring 
bostadens estetiska utformning (material, detaljer, rörelse, siktlinjer, etc.).   
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Bilaga 1 
INTERVJULISTA 
 
I denna bilaga redovisas de personer som blivit intervjuade 

 

Arkitekter som arbetat/arbetar för JM:   Arkitekt 1 på arkitektkontor A 

    Arkitekt 2 på arkitektkontor A 

    Arkitekt 3 på arkitektkontor B 

    Arkitekt 4 på arkitektkontor C 

 

Personer som arbetar med inredning på JM:  Inredare 1 

 

Personer som arbetar med projektledning på JM: Projektledare 1 

 

Personer med kunskap om det  

industriella byggandets på JM:  Person 1 
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Bilaga 2 
INTERVJUGUIDE 
 

Intervju med arkitekt som arbetat/arbetar för JM 
(Samma intervjuunderlag för intervju med personer som arbetar med projektledning, industriellt 
byggande och inredning på JM) 
 

Syftet med denna intervju är att samla in data till mitt examensarbete. 

 

Sammanfattning av examensarbetet. 

 

Del 1 – Det industriella byggandet på JM 

För att definiera det industriella byggandet söker rapporten stöd i Lessing modell. Modellen 
fokuserar på betydelsen av följande åtta utvecklingsfronter: 

 

 Planering och kontroll av processer 
 Utformning av standardiserade byggsystem och tekniskt plattformstänkande  
 Samverkan mellan aktörerna i processen  
 Kundfokusering och betoning av de tidiga skedena  
 Förtillverkning av byggdelar 
 Integration av logistik i produktionen  
 Användning av informations- och kommunikationsteknologi  
 Aktiv erfarenhetsåterföring och prestationsmätning  

 

Fråga: Hur väl anser du att dessa utvecklingsfronter karakteriserar JM? 

 

Del 2 – De estetiska egenskaperna i bostadens arkitektur 

För att definiera de estetiska och symboliska egenskaperna i bostadens arkitektur söker 
rapporten stöd i Ola Nylanders teorier. Dessa teorier fokuserar på betydelsen av följande sex 
egenskaper: 
 

 Material och detaljer 
 Axialitet 
 Omslutenhet 
 Rörelse 
 Rumsfigur 
 Ljus 
 Rumsorganisation 

 

 

Del 3 – Det industriella byggandets betydelse för skapandet av de estetiska egenskaperna i 
bostadens arkitektur. 

 

Fråga: Vilken betydelse anser du att utvecklingsfronten X har för skapandet av egenskapen Y? 


