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             Kollektiv kreativitet/ 
             Collective creativity  

 
                                     A search for future practices. 
                                     A forest plot in Åkersberga. 
                                     Seven personalities. 
                                     Three meetings. 
                                     Creative exercises. 
                                     Inspiring discussions. 
                                     A home. 
                                     A collective house. 
 
 

 

  



Processen

Bakgrund
Plötsligt går man sista året på sin utbildning. Påbörjan av examensarbetet innebar för mig en återblick till varför jag en gång valde att bli arkitekt och 
funderingar kring vilken roll jag vill spela inom yrket fram över. Jag bestämde mig för att under mitt examensarbete ta chansen att undersöka just 
hur jag vill jobba. 

Jag vill i mitt yrkesverksamma liv låta arkitekturen, platserna där människor ska bo och leva sina liv, inspireras av just människor.  Jag vill som 
arkitekt vara socialt engagerad och se mig själv som en aktiv del av samhällsutvecklingen. Jag vill finna ett sätt att arbeta på som inspirerar mig till 
att känna kreativ lust.

Arkitektens roll fungerar på ett sätt som jag finner åtråvärt när vi, som ett kunnigt och 
välkommunicerande verktyg, kan hjälpa människor att förverkliga sina drömmar och leva ut sina unika personliga behov. 

Jag ser en värld med resurser som sinar och klasskillnader som ökar, Jag tror på att vi behöver hjälpas åt mer och minska konsumtionen.  Jag tror 
att ett sätt är att påverka detta som arkitekt är att stötta utvecklingen och byggandet av kollektiva boenden. 

Så ur en tvivlande inställning till uttrycket “ensam är stark” och en längtan efter att vara arkitekt i en kreativ process utifrån människors verkliga 
behov, formades mitt examensarbete. 

Frågeställning
“Vad händer med arkitekturen om de framtida inneboendes personligheter får påverka den kreativa processen?”

Hanna Wikström. Arkitekturexamen magister 2013.   
Practice based studio. Handledare Ori Merom och Charlie Gullström Hughes.

3. Christina
Cyklande fotograf

4. Matilda
Karatetävlande skådespelare

5. Lukas
Dansant forskare

6. Nanna
Naturälskande projektledare

7. Klas
Skådespelare 
med stort behov av eget utrymme

1. Daniel
Klättrande brandman och naprapat

2. Emilie
Matintresserad folkhälsovetare

Tillvägagångssätt
Genom facebooksidan “Reclaim the home”, som jag öppnade inför examensarbetet, fick jag tag på 7 st människor som var intresserade av att delta 
i utvecklandet av det kollektiva boendet. Några som jag kände sedan tidigare och några nya ansikten. Den gruppen har jag nu träffat tre gånger och 
fört en dialog med om deras boendevision. Detta arbete har sammanfattats och presenterats som en analyserad metodprocess och ett 
arkitektoniskt förslag som är genomritat till skedet för ansökan om bygglov. 

Gruppen har planerat för att dem ska kunna leva tillsammans, med utrymme för några respektive, barn eller andra vänner.

Platsen är en stor skogstomt i Åkersberga som var till salu på hemnet.se. Den valde jag ut åt gruppen för att de skulle ha några ramar att utgå ifrån. 

Min roll under våra träffar har, förutom att delge deltagarna övningar, varit att subtilt hjälpa gruppen framåt i diskussionerna när det har behövts. Jag 
har planerat i vilken riktning träffarna ska gå, vilken typ av information jag behöver få in. Men jag har medvetet tagit ett steg tillbaka under 
diskussionerna för att inte riskera att styra dem för mycket. Jag har sedan tolkat gruppens slutsatser. Tolkningarna har jag använt som underlag när 
jag har ritat upp den slutgiltiga byggnaden. 

Platsen
Jag väljer en mindre tomt för att kunna utforma byggnaden mer fritt efter brukarnas behov. Ett kollektivt boende i en sådan miljö kan också ge bät-
tre förutsättningar för odling och självförsörjande. Tomten är beläget i lantliga och sjönära Rydbo Saltsjöbad i närheten av Svinninge. Ett naturnära 
boende några minuter från buss till Stockholm. Det befintliga fritidshuset, en enplansvilla från 70 talet, har en boarea på 53 m² . Förutom det finns 
ett förråd på 15 m² och ett mindre fritidshus från 40 talet på 30 m². Tomten är 3 880 m² stor. Fastigheten styckas av till två tomter för att kunna få 
större byggrätt. Tomterna blir då 1 910 och 1970 m² stora och kan bebyggas med som mest 191 och 197 m². På de två tomterna kan då den totala 
byggda ytan uppgå till som mest 388 m².



Villa lantlig

Ja
Vackert, har själ
Fint om det är på landet, risk för 
isolering
För långt ut
Hållbart
Bäst val
Selma Lagerlöf
Familjeklenod
Utedass och enkla förhållanden
Idylliskt, men svårt m badrum
Härligt med naturen
Mysigt med trähus

Flerbostadshus modernt

Sterilt
Nej
Nja
Opersonligt
Platseffektivt
Bra planerat
Producerat för att vara effektivt
Opersonligt snyggt
Ljust, bra fönster
Trevligt grönområde

Parhus

Ja
Om man klickar med den andra 
familjen
Kan funka, lätt att få till 
gemensamma utrymmen
Grilla
Möjlighet att bygga som man vill?
Gemytligt
Stort
Gemensamt utrymme/eget
Kärnfamilj
Härligt med naturen
Bra lösning, både huskänsla och 
bra utnyttjande av tomt

Övningarna
Övningar som gruppen har fått genomföra är t.ex. att individuellt leta fram en bild 
som symboliserar något viktigt för dem i sammanhanget kollektivt boende, för att se-
dan berätta för gruppen om valet och tillsammans, i form av kollage, fortsätta att lägga 
till viktiga aspekter. 

En annan övning är att reflektera över- och skriva ner associationer utifrån olika hus-
typer, som de blev introducerade för. 

De har även fått visualisera i text och bild vad de behöver i sitt privata utrymme för att 
må bra. 

Och så klart fått ge respons på mina förslag. 

Ibland delade jag in gruppen i två mindre grupper för att få ta del av fler infallsvinklar. 

Varje träff har börjat och avslutats med individuella frågor bl.a. angående hur 
deltagarna har upplevt träffarna.

Jag la stor vikt vid att utforma övningar som skulle hjälpa gruppen att lära känna 
varandra och bygga upp en gruppsammanhållning. 



Arbete efter träffarna
- sammanfatta materialet från träffarna
- sammanfatta min upplevelse av träffarna
- förbereda underlag för nästa träff 
- formulera ett program och ett koncept 
- arbeta fram ett förslag i plan, fasad och sektion
- anpassa till ekologiskt byggande
- anpassa till parhus och gemensam villa
- utveckla utomhusmiljön
- formulera rumsbeskrivningen
- rita upp en konstruktionssektion
- planera för vatten, avlopp, värme och ventilation.
- färdigställa presentationen

Arkitektoniska lösningar
Gruppens hustypreaktioner tolkar jag som att deltagarna önskar sig en relativt traditionell byggnad som speglar deras idylliska syn på boende på landet och erbjuda tryggheten av att se ut som ett traditionellt svenskt torp. Även att byggnaden ska bjuda 
på moderna inslag som ger uttryck för det moderna gemensamma liv som spelas upp inom dess väggar. 

Huset som har vuxit fram tillsammans med gruppen följer därför traditionella husstrukturer som ofta används för samboenden som ålderdomshem eller studentboenden. Som grund ligger torpets privata småskalighet som passar in i omgivningen. 
Uppbrutna huskroppar i olika riktningar men på samma linje likt den traditionella radbyn, med sadeltak, Det befintliga fritidshuset, med den centralt placerade öppna spisen, ligger kvar som kärnan i huset. Arkitekturen talar på så sätt om vikten av att 
komma ihåg sin historia och att använda sig av redan beprövade fungerande lösningar. 

Samtidigt som huset kan visa på den behövliga motvikten av inte låsa sig vid hur dessa lösningar kan användas. Formerna har jag repeterat, varierat, vridit och låtit omfamna varandra. Fönstersättning och varierande väggvinklar står också för de nutida 
inslagen.

Gruppens första kollage berättar för mig om behov av lättillgängliga mötesplatser och möjlighet till avskildhet. Förslagets program och plan är därför anpassat efter dessa behov genom rörelsen genom hela byggnaden och de privata rummens avskildhet 
och begränsade insyn. Även genom möjligheten till att förutom att mötas i det stora köket med dess sällskapsyta ha enskilda middagar med gäster- eller självständighetsutveckling för tonåringar, i det mindre köket med dess sällskapsyta. 

Första kollagen visar också en önskan efter plats för gemensamt umgänge och odling där solen når fram på tomten. Delar av gruppen har uttryckt ett intresse för natur och friluftsliv, så att höjden med dess orörda natur ska bevaras just så och närheten 
till naturen har förstärkts genom stora fönsterpartier som går från tak till golv. Då barn finns med i deltagarnas framtidsplanering enligt kollagen har jag lämnat plats för barn att springa fritt på avskiljt från vägen. 

Efter övningen med önskemål kring de privata rummens utformning prioriterade de flesta i gruppen fler och större gemensamma utrymmen framför stora privata rum. Planen bjuder nu på en variation av storlekar på privata rum för att möta olika behov. 
Det stöttar även gruppens önskemål om att hemmet ska öppna sig för mångfald och olika konstellationer av människor. Behovet av att kunna använda huset efter behov är också anledningen till att byggnaden erbjuder ett liv tillsammans med vänner och 
andra familjer, men också ett mer traditionellt parhusliv med två separata familjer. 

Även om gruppen var överrens om mycket visat t.ex den individuella övningen nr 2 under första träffen på olika önskemål angående aktivitetsrum utöver de nödvändigaste utrymmena. Därför har några rum som kan användas till olika aktiviteter efter 
behov lagts till i planen, som t.ex gym- och danslokalen.

Stora ljusintag nämndes flera gånger i materialet från träffarna, t.ex i övning 2 träff 1 och övning 3 träff 2, därför har gavlarna öppnats upp för att släppa in morgon och kvällssol. De stängda väggarnas gluggar släpper också in lite ljus. Dem har placerats 
på olika höjder för att ge intressanta utblickar för boende i olika åldrar och för rullstolsburna.

Deltagarna är enligt övning 2 träff 2 villiga att försöka leva med relativt lite privat förrådsutrymme i huvudbyggnaden, därför får uthusen rymma nog. Det motiverar dem till att minska konsumtionen, vilket går i linje med deras värderingar. De vill dock p.g.a 
sitt intresse för självförsörjning, som de uttrycker i övning 2 träff 1, ha tillgång till ett matskafferi. Då vikten av cykelns närvaro fanns med redan från första kollaget finns ett täckt förråd för cyklar vägg i vägg med carporten som rymmer den bil som delta-
garna planerar att dela på enligt övning 2 träff 1. Tillkommer det fler bilar finns det parkeringsplatser utan tak.

Förslaget ger samma antal toaletter och duschar som antal privata utrymmen och bjuder på plats för ett badkar. 

Gruppen önskade sig i flera övningar, som .tex övning 1 och 2 träff 1, ett hem som skulle kunna skapa gemenskap mellan de boende, därför har det stora gemensamma köket utvecklas till att vara en tydlig mötesplats med en köksö som inspirerar till 
samtal under matlagningen. Och stora fönster kopplar samman köket med de gemensamma uteplatserna.

Efter fasadövningen träff 2 förstod jag att de flesta i gruppen önskade sig leva med varma naturliga material. En obehandlad träfasad går hand i hand med riktlinjerna för ekologiskt byggande. Jag vill hålla ner den upplevda höjen på huset för att det ska 
kunna ramas in av den omgivande skogen, för att förstärka detta har jag valt horisontell stockpanel som fasaduttryck.

Jag skulle beskriva huset som en praktiskt fungerande struktur för samboende familjer som bjuder på ett varierat fasaduttryck, utblickar ut i naturen, en lättillgänglig rörelse som leder till olika mötesplatser och ett spel med rumsliga vinklar. 



Resultatet

Plan på sitplan Skala 1:250
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Plan på sitplan Skala 1:150



Program
Norra delen av fastigheten
1 st gemensam matplats/kök (19,5 + 19 = 38 m²)
1 st vardagsrum med öppen spis (22 m²) 
2 st privata utrymmen med sovplatser (45 m² (+ 32 + 29 öv räknas ej))
1 st entré (7 m²)
1 st lekrum. (8 m²)
1 st bastu (5 m²)
3 st toalett med dusch (5 + 5 (+ 7 öv räknas ej) = 10 m²)
1 st aktivitetsrum med möjlighet till tex dans, gym m.m. (21 m²)
1 st tvättstuga (8 m²)
1 st växthus (9 m²)
Gemensam korridor (8 + 4 (+ 2 öv räknas ej) = 12 m²)
2 st förråd (3 m² (+ 2 öv räknas ej))
1 st matskafferi (3 m²)
1 st uthus (15 m²) Räknas ej (Friggebodsregeln)
1 st carport (15 m²) Räknas ej (Skärmtaksregeln)
Byggarea: 191 m² (Byggrätt 191 m²)

Södra delen av fastigheten
1 st mindre matplats med kokvrå (5 m²)
1 st vardagsrum med öppen spis  (6 m²)
2 st privata utrymmen med sovplatser  (36 + 42 = 78 m²)
1 gästrum/bibliotek (23 m²)
1 st entré (7 m²)
2 st badrum med dusch (7 + 10 m²)
1 st kontor/kreativt rum/syrum. (16 m²) 
Gemensam korridor (8 + 4 = 12 m²)
1 st förråd (3 m²)
1 st befintligt uthus (15 m²) Räknas ej (Friggebodsregeln)
1 st befintligt uthus (30 m²) 
Byggarea: 197 m² (Byggrätt 197 m²)

Total byggarea: 191 + 197 = 388 m² (Byggrätt 388 m²)
Kostnads test:  (20 000 kr/m²) ca 7 760 000 kr (/10 vuxna = 776 000 kr/vuxen)

Koncept
Hustyp
Parhus, då två delar möts vid gränsen mellan två fastigheter. Kedjehus är också en passande beskrivning då byggnaden upplevs som 
separata huskroppar som är sammankopplade. 

Uttryck
Följer områdets arkitektoniska karaktär genom att till viss del likna det traditionella torpet med vita knutar och sadeltak. 
Uppbrutna, varierande, småskaliga former. Ett pussel av huskroppar, uteplatser och odling. Användning av varma och 
naturliga material. 

Viktiga spekter
Behålla/återanvända befintliga byggnader (och därmed deras historia) och lägga till nutidens lager. 
Tomten ska kunna delas på två för att kunna bebyggas till max. 
Fokus på öppenhet mot vissa utsiktpunkter som åkern och soluppgången i öst, branten i syd och kvällssolen i väst. Skydda mot insyn 
och ljud från vägen. 
Naturens närvaro ska omfamna huset genom att hålla byggnaderna låga och placera stora fönsterpartier som går ner till golv mot 
vackra naturvyer. 
Flera utrymmen vars program kan varieras efter behov, nära det gemensamma utrymmet och långt ifrån.

Tillgänglighet
Bygga tillgängligt för olika funktionshinder genom att till störst del rita ett enplanshus, låga trösklar och få trappor, möjlighet till mer 
svängutrymme i några badrum och sovrum, tydliga entréer och fönster/utblickar på olika höjder.

Miljötänk
Anpassning till fastighetens förutsättningar, minimalt med markförändring.
Använda taken till solfångare.
Treglasfönster och störst öppningar mot öst och sydväst där solläget är som bäst. Stängt mot norr och även delvis mot söder där 
höjden och skogen skuggar. Användande av miljövänliga material och färger. Tjocka väggar och tak som håller inne värmen.

Gemensamt/privat
Både gemensamma och privata uteplatser. De privata delarna ligger enskilt från de 
gemensamma. Några gemensamma delar ligger också enskilt för att öppna möjligheten för att helt dra sig undan, även från sin egen 
familj. 
Olika stora privata utrymmen öppnar för olika konstellationer av inneboenden. 
En rörelse genom hela byggnaden leder till det centrerade gemensamma utrymmet med brasan i fokus.



Sektion nordväst Skala 1:200

Fasad öst Skala 1:200

Fasad väst Skala 1:200







Reflektion
Svaret på min frågeställning formas kring vad jag har 
lärt mig under samarbetet och hur samarbetet har 
påverkat mina arkitektoniska beslut. 

Jag har lärt mig att när arkitekten med inspiration 
från människor med drömmar ritar boenden, utveck-
las arkitektens roll på ett sätt som jag finner åtråvärt. 
Arkitekten fungerar då som verktyget de boende an-
vänder sig av för att kunna förverkliga sina drömmar. 

I mötet mellan de boendes obegränsade fantasi och 
arkitektens förmåga att tolka denna kan en arkitektur 
med arkitektoniska värden, som ett väl planerat pro-
gram och vackra utblickar, tillsammans med spännande 
personlighet, som genomsiktliga länkar och 
interagerande växthus, växa fram.

Jag har lärt mig att gruppens känsla av stark delaktighet 
gjorde dem mer engagerade i projektet, gjorde att de 
kände mer ansvar och där igenom uppskattade resul-
tatet mer. Som i alla sammanhang ger gruppdynamik 
inspiration och breddar intrycken som de arkitektoniska 
idéerna föds ur.

En inblick i de boendes upplevelser av- och åsikter om 
vad liv och boende handlar om för dem tycker jag nu 
bör vara ett fast återkommande inslag i arkitektens pro-
cess, för att vi inte ska förblindas av våra egna fördomar 
och mål. 

Övningarna ledde utvecklingen framåt på ett bra sätt 
och de gav mig en bild av deltagarnas behov. Då argu-
menten för mina beslut beskrevs tydligt för deltagarna 
blev besluten väl emottagna. 

Denna byggnad har genom samarbetet med deltagarna 
lyckats hålla fötterna på jorden nog att vara genomför-
bart och tillgängligt för många, samtidigt som den bjuder 
på spännande lösningar och ger de boende ett unikt 
hem att känna sig speciella i. 

En aspekt som visar vikten av ett bra samarbete mellan 
kund och arkitekt är att tydlig kommunikation leder till 
ökad medvetenhet om olika kunskaper och värdet av 
dem. 

Som en av deltagarna under en träff sa: “Jag har inte 
förstått hur många aspekter en arkitekt måste arbeta in i 
ett hus. Nu kommer jag att uppmärksamma arkitekturen 
omkring mig på ett nytt och mer uppskattande sätt.” 


