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Abstract

Abstract
Purpose: Industrial built modular housing is an off-site construction type, which means
the modules are built in a factory and transported to the building site for assembly. The
modules are built on an assembly line in a standardized and rationalized process. The
modular building system has potential to lower the housing shortage, since it is more
time and cost effective compared to traditional construction types. The disadvantage
with the modular housing industry is that you often see poor exterior design results, due
to the lack of flexibility in the system. Facades can be repetitive and have too large
proportions. Therefore, the purpose of the work is to get an understanding of how the
quality of exterior design can be improved in modular housing, by answering (1) How
is the correlation between exterior design and modular building described by architects
in the industry? (2) What are the restrictions for exterior design in modular housing?
(3) How can the quality of exterior design in modular housing be developed, in regards
to the restrictions of the building system?
Method: A literary study is performed to identify the main restrictions and also the
possibilities of development for modular housing. Combined with the literary study,
interviews are being held with six respondents from the industry. The respondents
explain their view on the correlation between exterior design and the modular building
system. The interviews are also studying different buildings where the respondents have
been involved.
Findings: The technical restrictions are mainly the size of the modules due to
transporting requirements and the joints between them. The ability to adjust to them are
limited by the budget of the project. The projects tend to be more cost-oriented, rather
than focusing on architectural quality and therefore the exterior design is suffering. To
create good modular houses that give something back to the city, there must be a change
in the industry. Contractors and the municipalities are the most important participants
in this process.
Implications: The biggest improvement possibilities that can make the most change in
the future are; competition on the market, ambitious contractors, process and product
development, higher municipal requirements and also new technical solutions that
provide good design to a lower price.
Limitations: The result is limited to only exterior design in the modular housing
industry, focusing on multi-family housing on the Swedish market. The study is a
general analysis and does not go into depth on each problem. It is more meant to be a
guideline to where the problem areas exist.
Keywords: Industrial building, Modular housing, Exterior design, Facades,
Architecture
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Sammanfattning

Sammanfattning
Syfte: Industriellt byggda volymhus är färdiginredda volymer som tillverkas i fabrik,
som transporteras till byggplats för montage. Volymelementen tillverkas på ett löpande
band i en standardiserad och rationaliserad process. Detta byggsystem kan bidra till att
minska rådande bostadsbrist, då det är mer kostnads- och tidseffektivt jämfört med
traditionella byggsystem. Man ser dock exempel på att den exteriöra utformningen blir
lidande, på grund av den begränsade flexibiliteten som byggsystemet medför. Fasader
kan exempelvis upplevas som enformiga, till följd av upprepningar av geometrier och
för stora huskroppar. Därför är målet med arbetet att få förståelse för hur kvaliteten av
den exteriöra utformningen av industriellt byggda volymhus kan utvecklas, genom
frågeställningarna; (1) Hur beskrivs samverkan mellan exteriör utformning och
industriellt byggande, av arkitekter i volymhusbranschen? (2) Vilka begränsningar
finns vid volymhustillverkning för exteriör utformning på flerbostadshus? (3) Hur kan
man utveckla utformningen av exteriören på volymhus, med hänsyn till de
förutsättningar som industriellt byggande medför?
Metod: En litteraturstudie genomförs för att identifiera huvudsakliga begränsningar
samt utvecklingsmöjligheter för tillverkning av volymhus. Tillsammans med
litteraturstudien genomförs intervjuer där sex respondenter från volymhusbranschen
som förklarar sin syn på samverkan mellan god kvalitet på exteriör utformning och det
industriella byggsystemet. I intervjuerna studeras även referensobjekt där den aktuella
respondenten varit involverad.
Resultat: De tekniska begränsningarna är i huvudsak transport som styr storleken på
volymen, samt skarvar som kopplar ihop dem. Anpassningen till dessa styrs av den
projektspecifika budget som är satt. Dessa tenderar att vara orienterade efter lönsamhet
snarare än hållbar arkitektur, och därmed blir den exteriöra utformningen ibland
bortprioriterad. För att skapa volymhus av hög kvalitet som ger mervärde till sin
omgivning, krävs en kollektiv förändring i branschen. Beställare och kommuner är
nyckelaktörer och de som främst kan göra skillnad.
Konsekvenser: De största utvecklingsmöjligheterna som kan ge förändring för
framtiden är; konkurrens på marknaden genom ambitiösa beställare, fokus på processoch produktutveckling, högre kommunala krav samt nya tekniska lösningar som
möjliggör för bättre lösningar till lägre pris.
Begränsningar: Resultatet är avgränsat till exteriör utformning i volymhusbranschen,
med avseende på flerbostadshus på den svenska marknaden. Studien är en övergripande
analys och går inte ner på djupet för specifika problem, utan är snarare en vägledning
till var problemområden finns.
Nyckelord: Industriellt byggande, Volymhus, Exteriör utformning, Fasader, Arkitektur
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Inledning

Detta är ett examensarbete som görs vid Tekniska högskolan i Jönköping under
vårterminen 2018. Dess inriktning är byggnadsteknik och utformning. Mer specifikt
berör arbetet den svenska bostadsmarknadens volymhusproduktion med avseende på
exteriör utformning i flerbostadshus och hur man kan utveckla kvaliteten på dessa ur
ett arkitektoniskt perspektiv. Arbetet görs i samarbete med Eksjöhus.

1.1 Bakgrund
Det råder världen över en bostadsbrist på grund av urbanisering och ökad folkmängd
(Generalova, Generalov & Kuznetsova, 2016) och det innefattar även Sverige. Nya
generationer flyttar hemifrån, bildar familjer och behovet av nya bostäder ökar. Som
resultat av detta behov ökar konkurrensen på marknaden och byggmetoderna går mot
en mer industrialiserad byggprocess (Engström et al., 2013). Byggbranschens väg mot
industrialisering kan jämföras med tillverkningsindustrins start av massproduktion på
tidigt 1900-tal. Paralleller kan dras till då Henry Ford började tillverka bilar på löpande
band, och man menar att byggbranschen har potential att gå samma väg (Giles, 2008).
Utveckling av det industriella byggandet möjliggör effektiv produktion av bostäder och
är ett globalt växande koncept. Metoden har använts i större utsträckning för lägre
byggnader så som kontorsbyggnader, lagerlokaler, vårdlokaler samt förskolor men det
sker en växande tillämpning av den för större flerbostadshus (Generalova, Generalov
& Kuznetsova, 2016).
Att arbeta med ett modulärt produktionssystem i hustillverkning innebär att tillverka
volymelement som färdiginredda rum, med sammankopplingsbara skarvar. Dessa sätts
samman på höjd och bredd till en färdig byggnad. Då tillverkningen av dem sker
industriellt har denna metod en potential att reducera projekteringstid, kostnader samt
arbetstid på byggarbetsplats och därmed minska den totala byggtiden. (Chen, Hao &
Lacey, 2017). Den vanligast förekommande entreprenadformen för volymelement är
totalentreprenad (Engström et al., 2013).
Industriellt tillverkade volymelement, till skillnad från traditionella byggsystem,
innebär att all produktion förutom montering sker i fabrik istället för på byggplatsen.
Det är mer kostnads- och tidseffektivt då man genom uträknade logistikflöden genererar
hög produktionstakt. Det sparar energi och resurser då mindre material går till spillo.
Det behöver heller inte innebära sämre kvalitet, då de standardiserade volymelementen
kan testas och utvecklas i fabrik för att uppnå bästa möjliga resultat (Generalova,
Generalov, & Kuznetsova, 2016).
Många företag har anammat det industriella byggandet för att skapa nya
affärsmöjligheter genom effektivt byggande. Industriellt byggande har ingen entydig
innebörd, utan definieras utefter industrialiseringsgrad (Engström et al., 2013). Denna
rapport behandlar byggsystem av den högsta industrialiseringsgraden, det vill säga
volymelement.

1.2 Problembeskrivning
Det industriella byggandet är en trend som kan lösa många av dessa bostadsproblem.
Då de produktionsmässiga fördelarna hamnar i fokus vid projektering, kan i vissa fall
det estetiska värdet bli lidande. När branschen utvecklar industrialiserade

1

Inledning
produktionsmetoder bör därför aspekten av god arkitektur tas i beaktning, för att skapa
hållbara bostäder och boendemiljöer (Generalova, Generalov & Kuznetsova, 2016).
Fler och fler hustillverkare på den svenska marknaden använder sig av industrialiserad
förtillverkning. Det föreslås att genom standardisering och modularisering ges
möjlighet till normalinkomsttagare att snabbt få bostäder som är väl utformade och
långsiktigt hållbara. Ett sådant produktionssätt får inte leda till arkitektoniskt
bristfälliga lösningar, där 70-talets miljonprogram i prefabricerad betong kan ges som
ett mindre lyckat exempel. Vid diskussion kring det arkitektoniska värdet av modulhus
konstateras att "Bland de vanligaste svagheterna hos volymelementprojekten dominerar
brister i arkitektoniska kvaliteter, både funktionella och estetiska.". Det menas att
utformning kan sakna finess och ofta ges inget vidare mervärde till omgivningen
(Boverket, 2006a).
Den oro som ofta uttrycks gällande fasader i industriellt byggande är att utformningen
kan bli enformig på grund av upprepning av dess geometrier, och att många av de hus
som byggs ser likadana ut. Hög industrialiseringsgrad innebär begränsad flexibilitet av
arkitektoniska lösningar, men detta behöver inte resultera i bristfälliga resultat
(Engström et al., 2013).
Relationen mellan effektivt industriellt byggande och god kvalitet av exteriör
utformning ses därmed som ett högst relevant problem att utreda. I rapporten följer
arbetet för att ta fram relevanta infallsvinklar, begränsningar och utvecklingsförslag
generellt för byggbranschen i denna fråga.

1.3 Mål och frågeställningar
Målet med arbetet är att få förståelse för hur kvaliteten på exteriör utformning av
industriellt byggda volymhus kan utvecklas.
Frågeställningar:
• Hur beskrivs samverkan mellan exteriör utformning och industriellt byggande
av arkitekter i volymhusbranschen?
• Vilka begränsningar finns vid volymhustillverkning för exteriör utformning på
flerbostadshus?
• Hur kan man utveckla kvaliteten av exteriör utformning på volymhus, med
hänsyn till de förutsättningar som industriellt byggande medför?

1.4 Avgränsningar
Arbetet berör endast den exteriöra utformningen av volymhus. Varken planlösningar
eller andra funktioner behandlas. Hela den exteriöra utformningen tas i beaktning, men
fokus ligger främst på fasadlösningar.
Arbetet omfattar endast den svenska marknaden vilket innebär att bara svenska företags
arbetssätt och utformning undersöks. Empirin kommer att avgränsas till ett antal
specifika referensobjekt att utgå ifrån i datainsamlingen.

1.5 Disposition
Kapitel 2: I metod och genomförande presenteras först arbetets övergripliga
undersökningsstrategi, sedan beskrivs även koppling mellan metoder och
frågeställningarna. Litteraturstudiens utförande är också en del tillsammans med valda
2
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undersökningsmetoder där en mer ingående beskrivning av dessa sker. Till sist beskrivs
genomförande samt tillvägagångssättet för att besvara de tre frågeställningarna.
Trovärdigheten redogörs för, där validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp.
Kapitel 3: I det teoretiska ramverket beskrivs rapportens vetenskapliga grund som
börjar med en redovisning av vilka områden/fält eller vetenskapliga referenser som
besvarar rapportens frågeställningar. Sedan sker en sammanfattning av de valda
teorierna med en argumentation som kopplar samman de olika delarna i detta kapitel.
Kapitel 4: Detta kapitel beskriver arbetets empiriska data som samlats in under
intervjuer och avslutas med en sammanfattande del.
Kapitel 5: Analys och resultat är en analyserande text där de teoretiska referenserna
ställs tillsammans med den insamlade empirin. Samtliga tre frågeställningar besvaras i
en egen underrubrik där resultatet redovisas tillsammans med tabeller. Den avslutande
delen i kapitlet är en sammanfattande analys där kopplingen mellan svaren på
frågeställningarna och målet beskrivs.
Kapitel 6: Diskussion och slutsatser består av en sammanfattning av rapportens resultat
som börjar med resultatdiskussion där en återkoppling till validiteten och reliabiliteten
sker. Där efter sker en metoddiskussion där metodvalet ställs i relation till resultatet.
Ytterligare en reflektion sker där arbetet ställs till relation till avgränsningarna. Sedan
beskrivs slutsatser och rekommendationer där problembeskrivningen återkopplas. Till
sist återfinns förslag till vidare forskning där förslag på arbeten som kan ske med grund
på detta arbete redovisas.
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Metod och genomförande

2.1 Undersökningsstrategi
Den typ av undersökningsstrategi som används i arbetet är kvalitativ forskning där data
samlas in genom intervjuer och analyser (Davidson & Patel, 2014). (Figur 1) De
kvalitativa undersökningsmetoderna innebär litteraturstudie samt semistrukturerade
intervjuer med arkitekter, som utförs genom en öppen dialog där aktuella följdfrågor
och diskussioner sker (Dalen, 2015). Under dessa intervjuer diskuteras aktuella
referensobjekt som sedan leder in till mer analyserande samtal kring begränsningar och
utvecklingsmöjligheter i volymhusbranschen. Intervjuerna genomförs med tekniskt
hjälpmedel i form av inspelningsutrustning. Detta för att tolkning samt analys ska bli
så effektiv som möjligt.

2.2 Koppling mellan
datainsamling

frågeställningar

och

metoder

för

2.2.1 Frågeställning 1
Hur beskrivs samverkan mellan exteriör utformning och industriellt byggande av
arkitekter i volymhusbranschen?
Frågeställning ett besvaras genom intervjuer med arkitekter i branschen där olika
referensobjekt diskuteras. Lösningar för fasader diskuteras i intervjuerna vilket ger en
bild av vad arkitekten anser om den generella exteriöra kvaliteten i branschen. Det leder
också till en bild av hur utformningen samverkat med projektets begränsningar.
2.2.2 Frågeställning 2
Vilka begränsningar finns vid volymhustillverkning för exteriör utformning på
flerbostadshus?
För att besvara denna frågeställning genomförs intervjuer för att undersöka specifika
projekt och vilka begränsningar som har identifierats under uppförandet av dessa. Även
andra problem som respondenterna anser vara relevanta diskuteras. För att skapa en
mer allmän bild av vilka de största begränsningarna är för volymhustillverkning
generellt i branschen genomförs även en litteraturstudie.
2.2.3 Frågeställning 3
Hur kan man utveckla kvaliteten av exteriör utformning på volymhus, med hänsyn till
de förutsättningar som industriellt byggande medför?
Den sista frågeställningen besvaras med hjälp av en mer analyserande del i intervjuerna
som innehåller frågor angående branschen och dess utvecklingsmöjligheter.
Litteraturstudie genomförs också kring samma frågor.

4

Metod och genomförande

Frågeställning 1
Intervju
Frågeställning 2
Litteraturstudie
Frågeställning 3

Figur 1. Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling.

2.3 Valda metoder för datainsamling
2.3.1 Litteraturstudie
Relevant litteratur inom ämnet studeras dels för att ge en bakgrund samt
problemformulering för arbetet. Vidare identifieras teorier och studier som är relevanta
för att besvara arbetets frågeställningar. Avgränsningar arbetas även fram med hjälp av
litteraturstudien. Dessa ger en teoretisk grund att basera analysen på i kombination med
insamlad empiri (Davidson & Patel, 2014).
2.3.2 Intervjuer
Semistrukturerade intervjuer genomförs, vilket innebär att ett visst antal frågor
förbereds (se bilaga 1-6) men att en öppen diskussion med eventuella följdfrågor sker.
Intervjuerna utformas för att vara lättsamma och börja med simpla och neutrala frågor
om respondentens roll i projektet samt beskrivning av byggnaden (Davidson & Patel,
2014). Sedan följer en diskussion om svårigheter och begränsningar. Till sist ställs mer
analyserande frågor där arkitektur och volymhusbyggande diskuteras.

2.4 Arbetsgång
2.4.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien genomförs som ett första steg i arbetet. Dess grund ligger i ett antal
aktuella vetenskapliga artiklar, men även i böcker och andra publikationer av bland
annat Boverket. För att få fram denna litteratur används ett flertal aktuella sökord (Se
tabell 1) i databaserna Scopus, ScienceDirect, Arts & Humanities och Google Scholar.
När dessa texter hittas genomsöks dess referenslistor för att finna mer relevant litteratur.
Tidigare examensarbeten inom ämnet studeras också för att hitta inspiration och
relevanta artiklar.

5

Metod och genomförande
Tabell 1. Sökord.
Module*

Off-site

Industrial building*

House

Off-site construction

Industriellt byggande

Facade

Prefab*

Arkitektur

Modular building

Exterior

Fasad

Architecture design

Volume building

Volymelement

2.4.2 Intervjuer
I ett tidigt skede av arbetet studeras olika tillverkare i branschen för att hitta lämpliga
referensobjekt. Dessa identifieras genom sökningar på nätet och från
rekommendationer. Syftet är att hitta bostadsprojekt med varierande omfattning,
komplexitet och prisklass för att ge bredd i analysen. Ansvariga arkitekter kontaktas via
mail och per telefon för bokning av intervju. Nedan följer en tabell över de intervjuer
som genomförs.
Tabell 2. Genomförda intervjuer.
Nr. Referensobjekt

Arkitekt

Företag

Entreprenör

Datum

1

Konstnären,
Uppsala
High6,
Kalmar

Henric
Munde
Joao
Pereira

White
Arkitekter
Tengbom

Lindbäcks

19/3-18

OBOS

19/3-18

Gråtruten,
Gällivare
Sjöhagen,
Eksjö
Skagerhuset,
Stockholm
Eriksbergshöjden
Huskvarna

Petra
Eriksson
Johan
Nycroft
Björn
Ahrenby
Anders
Larsson

Derome

Derome

20/3-18

Eksjöhus

Eksjöhus

26/3-18

OWC
Arkitekter
ALoCo
Arkitektbyrå

Åkesundvall
byggnads AB
Boklok

10/4-18

2
3
4
5
6

10/4-18

Intervjufrågorna formuleras med koppling till frågeställningarna och litteraturstudien.
Fokus ligger på tre huvudområden; beskrivning av det specifika referensobjektet, dess
begränsningar samt generella frågor kring begränsningar och utvecklingsmöjligheter
för exteriör utformning i branschen.
Intervjuer sker via Skype eller telefon. Samtliga intervjuer utgår efter samma
frågeformulär som skickas till respondenter i god tid innan intervjun (se bilaga 1-6).
Intervjun spelas in och därefter sker transkribering, som sedan sammanfattas till kortare
svar på respektive intervjufråga (Olsson & Sörensen, 2011). Vidare struktureras
empirin ytterligare och analyseras med koppling till litteraturstudien, för att ge
förutsättningar att kunna svara på frågeställningarna.
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Metod och genomförande

2.5 Trovärdighet
Intervjufrågor arbetas fram efter en djupgående litteraturstudie av intervjutekniker såväl
som ämnesrelaterad litteratur. Genom förberedelse av frågor inför intervjuerna som är
kopplade till rapportens frågeställningar, genereras så relevant data som möjligt i
sammanhanget, vilket ger undersökningen validitet.
Tillförlitlighet fås genom intervjuer från flera aktörer som alla har olika kunskaper inom
ämnesområdet. På så sätt bidrar alla med ett enskilt perspektiv och när dessa läggs ihop
genereras en gemensam lägesbild som är mer tillförlitlig än om bara en intervju eller
källa används. Även rätt kunskap från intervjuarnas sida, en väl genomförd och
dokumenterad intervju förser undersökningen med reliabilitet (Davidson & Patel,
2011). Sammanställning av intervjuer skickas sedan till respondenter för godkännande.
Sammanfattningsvis används noggrant utformade metoder för intervjuer för att skapa
en hög trovärdighet, validitet och reliabilitet i arbetet.
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Teoretiskt ramverk

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område
Det finns relevant forskning och studier som påvisar det industriella byggandets
nackdelar och potential. De två fokusområden som lägger grund för besvarande av
frågeställning 1 och 2 är de begränsningar som metoden medför samt vilka
utvecklingsmöjligheter som finns.

Tekniska
begränsningar
Ekonomiska
begränsningar

Frågeställning 2

Begränsningar

Frågeställning 3

Utvecklingsmöjligheter

Lean Production

Kunskapsutveckling

Marknad

Beställarrollen

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar, område och teoretiskt ramverk.

3.2 Begränsningar
3.2.1 Tekniska begränsningar
Det finns vissa begränsningar i utförandet av volymelement då tillverkning av dem sker
i fabrik. De övergripande tekniska begränsningarna gällande fasader är transport och
skarvar i modulen. Då modulerna ska kunna transporteras långa sträckor med lastbil,
blir geometrin för modulen begränsad till vissa mått. Bredden får exempelvis inte
överstiga 4,15 m utan att eskorteras av polis (Engström et al., 2013). Den begränsade
geometrin som transporten medför, innebär att skarvarna i modulen ska
sammankopplas på byggplats både vertikalt och horisontellt, och ska utformas så att
detta sker på ett effektivt och säkert vis (Chen, Hao & Lacey, 2017).
Industriellt byggande kräver kunskap som skiljer sig från det traditionella byggandet.
Trots en industrialiserad byggprocess är det svårt att koordinera utveckling av material,
komponenter och system då byggnader är unika och inte likartade produkter som i
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tillverkningsindustrin. Detta är ett komplicerat problem eftersom kunskapen ofta saknas
och större grepp på systemnivå krävs. I kombination med en låg teknisk utvecklig har
det heller inte funnits många politiska initiativ inom det industriella byggandet sedan
70-talet. Vid ett större intresse av utveckling hos byggföretagen samt en pådrivande
bostadspolitik hade teknikutvecklingen kunnat nå stora framsteg (Boverket, 2006b).
3.2.2 Ekonomiska begränsningar
En begränsning av ekonomisk karaktär är tillverkarens rationalisering i byggprocessen.
Den sker under standardiserade förutsättningar på löpande band för att bli så tids- och
kostnadseffektiv som möjligt. Därmed blir flexibiliteten begränsad ur ett
beställarperspektiv eftersom denne sällan kan ställa krav på specifika tekniska
lösningar, val av leverantörer eller göra ändringar och tillval (Chen, Hao & Lacey,
2017).
Kortsiktig ekonomi ger också sämre möjlighet att uppnå långsiktiga arkitektoniska
värden (Chen, Hao & Lacey, 2017). Om högre krav ställs, skulle dessa brister kunna
undvikas och kvaliteten av slutfört projekt kunna jämföras med traditionellt byggande.
För att kunna nå upp till högre arkitektonisk standard trots lägre produktionskostnader,
vilket är en av de största drivkrafterna för industriellt byggande, krävs hög
produktionsvolym, stark marknad samt teknisk utveckling av framställningsmetoderna
(Boverket, 2006a).

3.3 Utvecklingsmöjligheter
3.3.1 Kunskapsutveckling
Som tidigare nämnt (se kapitel 3.2.1) är brist på utveckling och kompetent projektering
en begränsning. Genom fokus på att förbättra dessa kan kvaliteten av exteriör
utformning höjas (Boverket, 2006a).
Ett initiativ i Sverige som bidragit med kunskapsutveckling är
bostadsbyggnadsprojektet Open House. I Malmö byggdes en hel stadsdel i volymer
med ett lättstålsystem, kallat Open House-systemet. Projektet utvecklades av Lunds
Universitet med hjälp av Boverket, olika företag på marknaden samt stat och kommun.
Anledningen till detta initiativ var att kunna skapa en effektiv produktion samtidigt som
kundanpassning och variation inte får lida (Boverket, 2006b).
Det skrivs också att kunskapen gällande industriellt byggande måste utvecklas. I Open
House-projektet har man i efterhand lärt ut sina kunskaper och lärdomar till företag,
institutioner och kommuner, vilket har skapat ett stort kunskapslyft av industriellt
byggande i Sverige. Samarbetet mellan de olika aktörerna beskrivs som mycket positivt
för utvecklingen i branschen ”Man kan nog också dra slutsatsen att ett sådant
samarbete är den snabbaste och bästa vägen för byggutveckling. Möjligtvis också den
enda farbara.” (Boverket 2006b).
En välarbetad projektering är en förutsättning för ett lyckat byggprojekt med långsiktiga
och hållbara resultat (Engström et al., 2013). Det är viktigt att i ett tidigt skede analysera
byggsystemet och ge tid för arkitekter och konstruktörer att samordna samtliga aspekter
för projektet i projekteringsfasen (Johansson, 2013).
Med hjälp av Building Information Modelling (BIM) kan projekteringen effektiviseras
och kvalitetssäkras, då moduler i 3D skapas som sedan sätts ihop på ett önskvärt vis.
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Detta är främst applicerbart på standardiserade moduler där få ändringar görs (Long
et.al., 2016). Fördelarna med detta gällande den exteriöra utformningen är att arkitekten
kan se och arbeta med en modell av byggnaden redan i utformningsskedet. Detta gör
att med hänsyn kan tas till alla faktorer gällande konstruktion och design kan ritas in i
modellen och utifrån det jobba fram den mest passande utformningen och tekniska
lösningar (BojreGhalen & Sardroud, 2016).
3.3.2 Lean Production
Lean Production är ett sätt att förbättra processer i volymhusbranschen, med hjälp av
ständig strävan efter förbättring, medverkan från samtliga parter, transparens och
långsiktigt tänkande (Boverket, 2006a).
Konceptet lanserades genom ett forskningsprojekt inom bilindustrin och influerar flera
olika branscher, inte minst byggindustrin. Inom byggbranschen kallas den ibland för
Lean Construction. Det finns flera liknande koncept hämtade från
tillverkningsindustrin, som bland annat Agile Production, Supply Chain Management
och Toyota Production System. Dessa syftar alla till att åstadkomma effektiva processer
som levererar enligt kundernas efterfrågan.
Lean-filosofin har tre delområden. Det första är Lean-fabriken, som handlar om att
genom engagemang och motivation mellan anställda och ledare, ständigt förbättra och
effektivisera produktionsprocessen. Just-In-Time är ett centralt begrepp där
produktionen ska gå på ett löpande band utan att bromsande moment uppstår. Det andra
är Lean-design, som fokuserar på produktutveckling genom starka team där många
kompetenser medverkar. Produktutveckling har ett starkt kundfokus där man utvecklar
produkter eller system separat från pågående produktion för att få en så bra slutprodukt
som möjligt. Det tredje delområdet är Lean-leverantörskedjor som bygger på att skapa
långsiktiga affärsrelationer där nyckelaktörer skapar en stark gemensam kultur och
tydliga ansvar (Boverket, 2008).
3.3.3 Marknad
Den rådande bristen på prisvärda bostäder av bra kvalitet på dagens marknad kan även
analyseras ur ett socio-ekonomiskt förhållningssätt. Marknadsföringen av
skräddarsydda hus som det ideala hemmet mot konsumenten, kan ses som ett ineffektivt
och ohållbart tillvägagångsätt. Industriellt byggande har länge varit förknippat med
billiga priser, låg kvalitet och kortsiktiga lösningar. Många av framstegen i
byggbranschen har skett i det "lyxigare" segmentet av marknaden, vilket endast varit
förmånligt för höginkomsttagare. Den större delen av samhällets bostadsbyggande för
normalinkomsttagare har därför inte varit influerad av nytänkande arkitektur. Även här
kan paralleller dras till bilindustrin, där Henry Ford ville att alla skulle ha råd med en
bra bil som underlättade i deras vardag. Man måste alltså utveckla fördelarna med
industriellt byggande för att skapa konkurrens i marknadssegmentet och kunna erbjuda
människor bostäder av bra kvalitet till ett rimligt pris (Giles, 2008).
3.3.4 Beställarrollen
Beställare, i synnerhet kommuner, har en stor roll i att utveckla och bygga långsiktigt
för Sverige. De kan ses som nyckelaktörer för den svenska byggsektorn och ska föregå
med goda exempel. Detta är även applicerbart för övriga typer av beställare. Att göra
förändringar mot hållbart byggande i stort kan inte ske på en enskild aktörs önskan eller
i enstaka projekt (Johansson, 2013). Dessa problem kräver mer generella lösningar. Då
kommunikationsbrister existerar mellan aktörer finns risk för att projektspecifika
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önskemål konkurrerar bort innovation och nytänkande, vilket leder till en långsammare
utveckling mot förbättrade byggtekniker (Giles, 2008).
Samspel med omgivning och miljö är en bidragande faktor för hur den exteriöra
utformningen upplevs, vilken sträcker sig bortom endast fasadutformningen.
Bostadsbyggande ska därför ske ur ett perspektiv för hållbart samhällsbyggande där
upplevelse, identitet samt kvalitet är ledord (Boverket, 2006a). För att skapa en bra
utformning ska fokus inte bara ligga på det enskilda huset utan hela staden. Man måste
skapa ett samspel mellan stadsbyggnad och husbyggnad (Boverket, 2006b).

3.4 Sammanfattning av valda teorier
För att analysera synsätt kring problem för gestaltningsfrågor inom volymhusbranschen
krävs förståelse för dess begränsningar samt utvecklingsmöjligheter, vilka går hand i
hand (Johansson, 2013).
3.4.1 Begränsningar
De huvudsakliga begränsningarna för volymhus är transportmöjligheter då
volymelementens geometri anpassas därefter, vilket innebär att skarvar i fasaden
uppstår. En högre industrialiseringsgrad medför minskad flexibilitet och mer
fördefinierade funktioner (Engström et al., 2013). Detta styrs av lönsamhet och budget,
vilket är en begränsning i utformningen (Chen, Hao & Lacey, 2017).
3.4.2 Utvecklingsmöjligheter
God kvalitet och arkitektonisk mångfald behöver inte försakas om anpassning till både
begränsningar och möjligheter sker (Johansson, 2013). Genom rationella och
standardiserade processer som ständigt förbättras, skapas lösningar som inte bara är
lönsamma för tillverkaren, utan även förser slutkunden med en lösning som tillgodoser
dess behov (Engström et al., 2013). Produktutveckling är en stor utvecklingsmöjlighet
för volymhus (Boverket, 2008).
Kunskapsutveckling i branschen är en viktig faktor för utveckling, där aktörer ska
utbilda varandra (Boverket, 2006b). Genom teknikutveckling och förbättrade processer
kan kvaliteten höjas och konkurrensen bli större på marknaden. För att detta ska ske
krävs ambitiösa beställare samt politiska initiativ som bidrar till en hållbar utveckling
av volymhus (Boverket, 2006a).
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4.1 Intervju 1 – Henrik Munde, Lindbäcks
4.1.1 Konstnären
Detaljplanen satte stora krav på den exteriöra utformningen av byggnaden. Den skulle
vara kraftigt uttrycksfull, samtidigt som beställaren ville ha standardiserade
lägenhetstyper. Därför var fasadutformningen en stor fråga i projektet, för att hitta det
rätta formspråket.
Entréplanets stomme består av platsbyggd betong. Ovanstående våningar består av
prefabricerade volymelement i trä. Man utformade taket som ett bergsliknande motiv,
för att uppfylla den kraftiga gestaltningsform som efterfrågades. Grön och vit puts
valdes och bröt sedan upp sockelmotivet i limträ genom att knäcka upp det i ett av
hörnen. Den putsade fasaden innebar större frihet vid utformningen.

Figur 3. Konstnären. (Lindbäcks, u.å).
4.1.2
Synpunkter på exteriör utformning i volymhusbranschen
Respondenten menar att volymhusbranschen har insett att något måste göras med
fasaden för att behålla sin marknadsandel. Det är svårt att sätta generella regler för den
exteriöra utformningen men arkitekterna måste få frihet att arbeta med den.
Fasaden ska spegla husets syfte och konstruktion. Trä bör användas som fasadmaterial
när man jobbar med volymer i trä. Det är också viktigt att husen har en stadsanonymitet,
samtidigt som de boende trivs. De ska inte känna att de bor i något temporärt. Att bygga
allt i fabrik och sedan sätta en planka för att dölja skarven bör undvikas. Lärdomar om
nya materialval samt att hantera dem på ett traditionellt sätt, inte industriellt.
Framtidsutsikterna för branschen beskrivs av respondenten som otroligt bra. Det händer
mycket inom volymhusbyggandet, då alla aktörer konkurrerar med att skapa både
rumsliga och exteriöra kvaliteter. Även trä som de flesta volymer byggs i är ett
framtidsmaterial ur ett miljöperspektiv.
Utveckling av BIM kommer att ske i volymhusbranschen. Man kommer att skapa
datavolymer som har alla begränsningar som finns i verkligheten, vilket kommer göra
att arkitekten kommer närmre bygget som i sin tur kommer snabba på processen mellan
de olika byggskedena.
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4.2 Intervju 2 – Joao Pereira, Tengbom
4.2.1 High 6
För projektet finns två centrala designlösningar av moduler; en i trä och en i glas. Då
trä och glas är kärnmaterial för regionen Småland ville man kombinera dessa i projektet.
Modulerna av trä kan färdigställas helt i fabriken, medan glasmodulerna får monteras
på byggplats. Begränsningen ligger i hur mycket som går att bygga i fabrik, alltså
färdigställandegraden.
Tillverkaren har också en stor roll då den ställer krav på budgeten. Beroende på de
material och konstruktionslösningar man väljer att arbeta med, fås olika prislappar samt
nivåer av underhåll. I detta projekt där budgeten var generös samt att man ville nå en
hög arkitektonisk standard, fanns möjligheten att använda sig av glas och montera det
på byggplats.
Stor vikt läggs vid den exteriöra utformningen men som en del av det hela konceptet.
Interiören ska spegla exteriören och vice versa, då arkitekturen blir en kombination av
olika aspekter.

Figur 4. Illustration av High6 (Tengbom, u.å)
4.2.2 Synpunkter på exteriör utformning i volymhusbranschen
Respondenten menar att större delen av branschen vill hitta de mest kostnadseffektiva
lösningarna, vilket resulterar i att det industriella byggandet får ett dåligt rykte. Detta
hämmar utvecklingen men det finns fortfarande bra exempel på marknaden. Dessa
exempel kan sätta riktlinjer samt utbilda tillverkare och allmänheten i hur man ska
arbeta med industriellt byggande i framtiden. Trots de begränsningar som
tillverkningsmetoden medför, kan man skapa fascinerande arkitektur av hög kvalitet
men man behöver större budget.
Det ska också finnas en förståelse för att med de byggnader man bygger, formar man
städer. Är utformningen inte rätt i kontext eller av låg kvalitet, ger man inget tillbaka
till staden utan löser bara en bostadsbrist. Det enda sättet att förbättra branschen är
efterfrågan på högre standard, inte kortsiktiga lösningar. Om det heller inte finns högre
krav från detaljplanen och samhället i stort kommer inte fasaderna att prioriteras.
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4.3 Intervju 3 – Petra Eriksson, Derome
4.3.1 Gråtruten
Byggnaden är byggd i trä med liggande limträpaneler, med lite större bredd än standard.
Ganska stor vikt lades på fasadutformningen, just eftersom man valde den högre
panelen samt ville skapa liv i fönstersättningen genom att arbeta med olika storlekar på
dem. Intentionerna var att byggnaden skulle se ren ut samt att passa in i stadsmiljön.
Detta gjorde de genom panelen, färgsättningen samt ett större fönsterparti i trapphuset.
Det första problemet är ekonomin, då det skapar stora begränsningar. Det andra
problemet var att få liv i volymen så att den inte upplevs som en stor kloss. Detta löstes
bland annat genom den indragna entrén, för att skapa en delning av huskroppen.

Figur 5. Bild av Gråtruten (Derome, u.å).
4.3.2 Synpunkter på exteriör utformning i volymhusbranschen
Respondentens uppfattning angående den exteriöra utformningen av volymhus är att
många fastnar i klosstänket, det vill säga att man staplar volymerna på varandra och
försöker så gott som möjligt att dölja skarvarna. Många ser volymmetoden som endast
en begränsning.
Man ska se möjligheterna med volymhusbyggande och använda volymernas form till
att skapa en levande fasad. Man kan förskjuta volymer, byta fasadmaterial för att skapa
mer karaktär, jobba med olika färgsättningar på huskroppar eller besmyckningar på
skarvarna. För att förbättra utformningen i volymhusbranschen måste man jobba på de
tekniska detaljerna t.ex. hörnlösningar för att skapa konstnärliga knutar.
Under flera år har det varit låga räntor med mycket bostadsbyggande men respondenten
tror att det från och med år 2018 kommer minska något. Det kan leda till att ”de fina
sakerna” bortprioriteras först för att få ner priserna. Hyresrätter kommer öka vilket
respondenten menar är en bransch där effektivitet och prismedvetenhet är större än för
bostadsrätter. Företagen måste dock prioritera effektiva och snygga fasadlösningar för
att vara attraktiva leverantörer. Man måste vara snabb med att hitta smarta och snabba
lösningar.
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4.4 Intervju 4 – Johan Nycroft, Eksjöhus
4.4.1 Sjöhagen
Tanken bakom projektet är att det ska fungera som testområde för Eksjöhus
modulhussystem, för att se hur det tas om hand av marknaden när de sedan säljs till
kund. Då man ville ha en attraktiv prislapp för Eksjö, utförde man radhusen enligt så
mycket standard som möjligt. Det fanns ingen konkret bild av vad man skulle anpassa
den exteriöra utformningen till och inte heller detaljplanen eller områdesbestämmelser
hade specifika krav på fasadutformning. Fasadutformningen är symmetrisk och
modernt avskalad med en stående Z-panel. Man ville inte få känslan av baracker, men
ändå inte för exklusivt. Respondenten beskriver utformningen som enkel och har ingen
stark arkitektonisk vilja.
Begräsningarna gällande den exteriöra utformningen är bland annat
transportmöjligheterna. Husen är utformade på ett visst sätt för att ta hänsyn till storlek
på släp, hur mycket luft man transporterar samt färdigställandegrad i fabriken. Fasadval
är också begränsat, men Eksjöhus koncept med tvåskiktsfasad ger möjlighet att på
framtida projekt sätta fasadmaterial på byggplats.

Figur 6. Sjöhagen (Eksjöhus, u.å).
4.4.2 Synpunkter på exteriör utformning i volymhusbranschen
Respondenten menar att det i branschen finns de som fångar det unika och individuella
med färg och form på huset men också de som skapar för stora och likgiltiga projekt.
Ibland läggs för lite tid på utformning av fasader och det kommer i andra hand.
Att beskriva en lyckad gestaltning är subjektivt och något som kräver fingertoppskänsla
men en lyckad fasad ska prata med sin omgivning. Delningar av huskroppar kan göras
för att undvika för stora volymer och för många upprepningar. Det ska finnas bra
proportioner samt variationer i fasaden och det gäller att veta vilka variationer som ger
störst effekt. Man måste minska storskaligheten och härleda byggnaden till människor.
Respondenten presenterar Råslätts bebyggelse från miljonprogrammet är ett mindre bra
exempel men poängterar att volymhusproduktionen år 2018 skiljer sig detta. Man
behöver en ambitionsnivå som bjuder in till blandad bebyggelse och framförallt
blandade befolkningsgrupper. Annars blir det lätt en köpgrupp till ett visst område,
vilket påverkar boendemiljön i området.
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År 2018 är omställningstiden för stor och att lägga tid på den unika kunden är inte
lönsamt men genom teknikutveckling kan möjligheter ges till större
variationsmöjligheter på volymhus. Volymhusbyggande kommer att bli ytterligare mer
industrialiserat och digitaliserat, vilket skulle kunna medföra sämre konsekvenser för
arkitekturen. Det finns tydliga exempel där man ger utformningen ganska stor del, när
man pratar storskaliga program.
I framtiden kommer man kunna se det industriella byggsystemet i offentliga byggnader
för att få ner byggtider och störningsmoment och där har man ofta mer budget att arbeta
med den exteriöra utformningen. Volymhusbranschen måste vara duktiga på att sälja in
sina produkter och anpassa sina produkter även till storskalig bebyggelse.

4.5 Intervju 5 - Björn Ahrenby, OWC Arkitekter
4.5.1 Skagershuset
Respondenten beskriver att stor vikt lades vi fasadutformningen, som i vilket projekt
som helst. Byggsystemet i sig satte ingen större begränsning än andra byggsystem men
däremot ville man rita ett ärligt hus som återspeglade volymelementen. De ville
förmedla att det är ett hus helt byggt i trä.
Det man fick kämpa med var att försöka förstå systemet och begränsa bredder på
volymer samt begränsa antalet unika volymer och så vidare. Att bara stapla volymer
på varandra, vilket i och för sig inte behöver vara fel, blir inte alltid intressant – menar
respondenten.
Man behövde balansera ekonomin med produktionen och se över var man kan lägga
extra pengar och var man kan spara. Fasadpanelen var en av de saker man valde att
lägga extra pengar på. Att sätta panelen på plats var en förutsättning för att få till den
exteriöra utformningen av huset. Det hade annars blivit för många skarvar. Man behöll
en horisontell indelning strax under bjälklaget, för att visa husets struktur.

Figur 7. Skagershuset (Svenskt trä, u.å)
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4.5.2 Synpunkter på exteriör utformning i volymhusbranschen
Respondenten menar att uppfattningen om att volymer ska lösa alla bostadsproblem är
förenkling av verkligheten, vilket kan bli problematiskt. Om det används som ett sätt
att släppa ner volymbaserade hus lite här och där med skäl att det ska gå fort, blir det
inte alltid lyckat. Industriellt byggande är ett byggsystem för arkitekter, planerare och
stadsplanerare att använda på rätt sätt, vilket det inte alltid görs. Många hävdar att de är
samhällsbyggare och då bör man förstå byggsystemet och skapa bra stad genom bra
bostäder.
Ofta kan det vara så att fasaden får ge ett avkall, vare sig det handlar om material,
detaljering eller tid. Man vill lägga en extra slant inuti där folk bor och spara in en slant
på det yttre. Det är ett bra byggsystem förutsett att man kan leverera kvalitet och
konkurrerande priser men rationalisering och standardisering kan också leda till att alla
projekt ser likadana ut och att det inte skapas platsspecifika lösningar. Man måste kunna
vara flexibel, erbjuda valmöjligheter, tillåta variationer i varje projekt och inte planera
allt i samma form, även om det är billigare och enklare. Det är en balansakt där byggare,
planerare och arkitekter får hitta ett sätt framåt. Det krävs bra beställare som kan ge
projekten tid, men det är inte alltid så det fungerar.

4.6 Intervju 6 – Anders Larsson, Boklok
4.6.1 Eriksbergshöjden
Eriksberghöjden är ett projekt av många som bygger på samma idé och plattform kallat
flex, där man kan kombinera olika lägenhetstyper efter önskemål med varierande
fasadutformning. Eriksberghöjden har en skivfasad med fibercementskivor i svart och
vitt, som man valde för att delvis kunna täcka skarvar och göra modulerna mindre
tydliga. Då huskropparna för projektet är stora och långa valde man att göra en
förskjutning mellan dem i fram- och bakkant, för att få känslan av två delar.
En utmaning när det gäller modulproducerade hus är fönsterstorlekarna samt dess
placering, då modulerna ska kunna transporteras och monteras på plats. Är det för
mycket hål i modulen så blir den vek. Fasadutformningen är också begränsad och på
Eriksbergshöjden gick den inte att sätta i fabrik mer än i möjligtvis mindre delar. Ju fler
variationer man gör, desto mer förlorar man i effektivitet. Ju mer repetition, desto bättre
ekonomi. Det är ett val man måste göra, och det är ingen hemlighet att målet med det
industriella byggandet är att hålla ner kostnaderna.

Figur 8. Eriksbergshöjden. (Boklok, u.å)
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4.6.2 Synpunkter på exteriör utformning i volymhusbranschen
Respondenten menar att det pågår för lite innovation inom branschen. Man skulle kunna
se byggande ur ett produktutvecklingsperspektiv och jämföra med hur andra branscher
utvecklar design, gör pilotprojekt och testar sina produkter. Där skulle branschen kunna
komma betydligt längre och förfina tekniken. Man är för dålig på teknisk utveckling
men det kostar såklart pengar. Industriellt byggande är begränsande på många sett, men
vinsten ligger i den korta byggtiden, repetitionsfaktorn och de förutsägbara
kostnaderna.
En lyckad gestaltad fasad har ett helande uttryck som är harmoniskt och sammanhållet,
istället för fragmentariskt och uppdelat. Det är också viktigt att huset utstrålar ett
mänskligt värde, positiv anda och det får gärna överraska med färgval, kulör och
ytskikt. En bra lösning är material som löper över hela fasaden för att minska
indelningar och skapa en helhet. Man får antingen jobba med att framhäva tekniken och
byggsystemet eller dölja det. Ska husen byggas många gånger på flera ställen finns risk
för att det endast upplevs som ett byggsystem istället för ett hus.
Långsiktighet är viktigt, då hus lever länge och människor ska under många år uppleva
och möta dem. De som jobbar med att utveckla dessa typer av bostäder måste se till att
främja kvalitet i förhållande till de kostnader som belastar projektet.
Respondenten menar att man kommer få se mer modulproducerade hus i framtiden och
det kommer att hända mycket, tekniskt sett. Boklok kommer få många konkurrenter då
det behövs fler bostäder som folk har råd att bo i. Det ska finnas bostäder för
förstagångsköparna eller för par som flyttar ihop och bildar familj. Det byggs alldeles
för många hus som är för dyra. Modulproducerade hus har en framtid men då gäller det
att man gör det bra, så att det inte blir andraklassens bostad.

4.7 Sammanfattning av insamlad empiri
Projekten är av olika karaktär, där vissa är mer unika och andra mer baserade på färdigt
koncept. I intervjuerna framkommer att samtliga respondenter har hanterat liknande
begränsningar i respektive projekt, så som transport, skarvar och olika budget. Flera
nämner byggsystemet och huruvida det ska framhävas i den exteriöra utformningen
eller inte. Flera av respondenterna pratar om att det endast finns två lämpliga alternativ,
antingen dölja skarvarna helt på ett elegant vis eller framhäva byggsystemet och göra
det till en del i det exteriöra uttrycket. Balanserade proportioner nämns också som
viktiga för husets helhet.
Vid generella frågor kring branschen påpekar samtliga respondenter brister i
arkitekturen på volymhus men vissa är mer kritiska än andra. Olika
utvecklingsmöjligheter presenteras. Det talas om ansvar för hållbart byggande och att
bidra till staden. Vissa nämner kommunpolitik som en viktig faktor i frågan. Det
poängteras att marknaden och dess konkurrens bidrar till höjd kvalitet. Flera
respondenter efterfrågar nya tekniska lösningar samt ett tydligare fokus på
produktutveckling. Starka beställare som kan ge projekten pengar och tid beskrivs som
en avgörande faktor för utformningens kvalitet. Vidare analys av empirin i förhållande
till insamlad teori, beskrivs i kapitel 5.
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5.1 Frågeställning 1
Hur beskrivs samverkan mellan exteriör utformning och industriellt byggande, av
arkitekter i volymhusbranschen?
De aktuella referensobjekten delas in i olika kategorier som kan avläsas i tabell 3 för att
beskriva hur de olika projekten är utformade. Vidare i tabell 4 följer respondenternas
uppfattning om exteriör utformning i volymhusbranschen samt synpunkter på hur
kvaliteten kan höjas.
Tabell 3. Beskrivning över respektive referensobjekt.

Tabell 4. Respondenternas generella uppfattning av den exteriöra utformningen
i volymhusbranschen samt vad de anser är kvaliteter i den exteriöra
utformningen.
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Vid intervjutillfällen uttrycker samtliga respondenter att det finns estetiska brister i
exteriör utformning av volymhus. Även i teorin beskrivs bristfälliga resultat. Att
jämställa dagens industriellt byggda volymhus med miljonprogrammet, som nämns ett
flertal gånger i rapporten, är dock inte en rättvis bedömning av nutida byggprojekt då
dagens bostadsprojekt ser annorlunda ut. Det är däremot ett exempel för att påvisa vilka
konsekvenser mindre genomtänkt volymbebyggelse kan få. Under år 2018 samt några
år tillbaka, ser byggprojekten annorlunda ut men generellt för industriellt byggda
volymhus blir arkitekturen ofta lidande.
Ett exempel på en faktor som kan leda till sämre arkitektonisk kvalitet är tydliga
upprepningar i fasaden. Johan Nycroft beskriver vikten av variation för att skapa ett
levande helhetsuttryck. En fråga som diskuteras är volymstrukturens synlighet i
utformningen. Johan Nycroft, Petra Eriksson och Anders Larsson anser att det endast
finns två alternativ till denna samverkan. Antingen döljs dem på ett diskret vis, eller så
framhävs den som en del i uttrycket. De menar också att om man inte kan dölja
skarvarna på ett bra sätt, borde man helt enkelt ta vara på dem. Mellantinget ses som
mindre lyckat och det kan tänkas att många projekt resulterar i sådana lösningar.
Björn Ahrenby, Anders Larsson och Henrik Munde pratar om att byggsystemet ska
speglas i den exteriöra utformningen, vilket skapar en samverkan och ärlighet. Med
detta menas att stommaterialet som i volymhus-system ofta är trä, ska återspeglas i
fasadvalet. Detta är inte den enda rätta lösningen men en intressant synpunkt. Björn
Ahrenby berättar "Jag tycker att fasaden ska vara en förlängning på byggsystemet eller
husets innehåll, och det kanske man inte alltid lyckas med.".

5.2 Frågeställning 2
Vilka begränsningar finns vid volymhustillverkning för exteriör utformning på
flerbostadshus?
Begränsningarna som nämns i litteraturstudien kan kopplas till intervjuerna inom flera
områden. I tabell 5 kartläggs de gemensamma begränsningarna.
Tabell 5. Begränsningar respektive respondent nämner gällande exteriör
utformning i industriellt byggande.
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Boverket (2006a) och Chen, Hao & Lancey (2017) beskriver att ekonomin är en stor
begränsning i volymhusbranschen. Samtliga respondenter nämner också ekonomin som
den avgörande faktorn i resultatet för projektet. Den största drivkraften till
volymhustillverkning är just kostnads- och tidseffektivitet. Det leder till att kostnader
för utformning begränsas, för att det fortfarande ska uppfylla sitt huvudsyfte. I stort sett
alla tekniska begränsningar för byggsystemet går att kringgå, men det kostar pengar.
”Det är ingen hemlighet att målet med det industriella byggandet är att hålla ner
kostnaderna.” säger Anders Larsson.
Chen, Hao & Lacey (2017) skriver att måtten på volymerna och placering av skarvar
för att kunna transportera dem på ett effektivt vis är en begränsning, vilket samtliga
respondenter nämner tillsammans med litteraturstudien. Framförallt de
volymhustillverkare med mer standardiserade projekt som exempelvis Eksjöhus,
Derome och Boklok. Hos dessa företag anpassas utformningen i högre utsträckning
efter dessa mått och även ekonomin. De pratar om skarvar, fönsterplacering och att
”frakta luft” som problem gällande de tekniska begränsningarna. Flera efterfrågar också
nya tekniker gällande skarvar och hur man kan sätta fasadmaterial i fabrik men ändå få
en tilltalande lösning utan framträdande skarvar.
Anledningen till att de tekniska begränsningarna är så omfattande är dels på grund av
den bristande produktutvecklingen beskriver Boverket (2008) och även flera av
respondenterna. ”Att lägga tid på den unika kunden är inte lönsamt, men genom
teknikutveckling kan möjligheter ges till större variationsmöjligheter på volymhus.”
säger Johan Nycroft.
Eftersom Lean Production innebär effektivisering och förbättring främst i den
industriella produktionen, kan det bli svårt att göra avvikande lösningar för fasaden. Då
konceptet bygger på idén Just-In-Time, får det inte uppstå några flaskhalsar i
produktionslinjen. Lean Production bygger dock även på produktutveckling och design
i projekteringen, samt en gemensam kultur bland aktörer i branschen som främjar
utveckling. Det kan alltså finnas en problematik i att vilja uppnå högre arkitektonisk
kvalitet i fasaderna och ändå kunna behålla en effektiv produktion.
Samverkan mellan den exteriöra utformningen och industriellt byggande beskrivs som
en större utmaning än vid ett traditionellt byggsystem. Utformningen blir mindre
flexibel på grund av de tekniska begräsningarna och hur projektets budget tillåter
anpassning till dessa. Den största drivkraften för volymhusbyggande är just potentialen
att pressa priser genom serietillverkning och standardisering. Ju fler avvikande moment
som tillkommer, desto längre skrider man ifrån den lönsamma rationaliseringen. Detta
är en generell problematik, som samtliga respondenter på något sätt fått förhålla sig till.
De mer unika husen med extern arkitekt som Skagershuset, High6 och Konstnären är
dock inte ekonomin och effektiviteten begränsande i samma utsträckning. Här vill
uttrycksfulla, experimenterande och nytänkande hus skapas och ekonomin är
nödvändigtvis inte den största drivkraften. Det kan alltså konstateras att projekt med en
stramare budget får jobba striktare med att anpassa sig till begränsningarna, medan de
mer påkostade projekten kan hitta mer platsspecifika lösningar. Återigen är det en fråga
om ekonomisk frihet.
Begränsningar som uppkommer från politiken nämner fem av sex respondenter
tillsammans med Boverket (2006b) och Johansson (2013). För att förbättra kvaliteten
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på utformningen av volymhus krävs efterfrågan och högre krav från detaljplanen samt
politiska initiativ till utveckling av det industriella byggandet.

5.3 Frågeställning 3
Hur kan man utveckla utformningen av exteriören på volymhus, med hänsyn till de
förutsättningar som industriellt byggande medför?
I både intervjuerna samt litteraturen föreslås flera faktorer som kan bidra till höjd
kvalitet och utveckling i volymhusbranschen. Dessa redovisas i tabell 6.
Tabell 6. Presentation av faktorer som kan utvecklas för att bidra till förbättring
av den exteriöra utformningen av volymhus.

Utvecklingen av exteriör utformning i industriellt byggande ligger delvis i framtagning
av nya tekniska lösningar, för exempelvis skarvar och materialval. Flera respondenter
efterfrågar nya tekniker på marknaden. Open House (Boverket, 2006b) är ett exempel
på ett projekt med syfte att förbättra branschen generellt och utbilda aktörer. Initiativ
som dessa anses viktiga för framtida utveckling.
Implementering av BIM presenterar Henrik Munde som en stor potential för
volymhusbranschen. Även Long et.al (2016) diskuterar detta i sin artikel. Med hjälp av
digital modellering kan man bygga upp volymer i datorn med samma begränsningar
och egenskaper som i verkligheten, vilket ger möjlighet att utveckla dem redan då.
Detta går hand i hand med kravet på en väl genomförd projektering. Björn Ahrenby
menar att man ska ge projekten tid samt låta inblandade aktörer få vara flexibla och
hitta rätt väg för projektet och dess byggsystem. En genomarbetad projektering är alltså
en nyckel till god kvalitet i exteriör utformning.
Chen, Hao & Lacey (2017) samt Boverket (2008) beskriver produktutveckling som
ytterligare en utvecklingsmöjlighet för branschen. Anders Larsson menar att man bör
jämföra volymhusbranschen med produktutvecklingsbranschen och göra pilotprojekt
för att utveckla samt testa nya saker innan man börjar bygga. Det är en av de större
fördelarna med att bygga i volymer. Man bygger ett stort antal likadana volymer på
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samma sätt i fabrik och branschen borde ta vara på det. Just nu bygger många varje hus
som en prototyp när man egentligen borde skapa en prototyp i början och sedan lära sig
till nästkommande byggnationer. Branschen borde lära sig att satsa mer tid och pengar
i början för att skapa smidigare, billigare och mer estetiskt tilltalande resultat. "Vi
bygger för mycket och testar för lite." säger Anders Larsson.
Fler aktörer ger sig in i volymhusbranschen och ju mer marknaden växer, desto större
blir konkurrensen. Stark marknad är en viktig nyckel till positiv utveckling (Boverket,
2006). Henrik Munde menar att detta innebär att aktörer måste kunna erbjuda både
rumsliga och exteriöra kvaliteter för att behålla sin marknadsandel, vilket resulterar i
bättre standard.
Samtliga respondenter belyser beställarens roll i branschens utveckling. De ska ge
projekten tid, generera bästa möjliga kvalitet i förhållande till projektets budget istället
för att snåla in på små kostnader. Beställare är ett återkommande tema även i teorin.
Giles (2008) menar att kollektiva lösningar för branschen måste tas fram, där beställare
är nyckelaktörer. Volymhus är ofta förknippat med kortsiktiga lösningar. Bostäder för
normalinkomsttagare är inte influerad av nytänkande arkitektur. Johansson (2013)
nämner kommunernas ansvar som företrädare för svenskt samhällsbyggande, där
projekt ska ha långsiktig hållbarhet samt inspirera till innovation. "We are not giving
back anything to the city. We are only solving housing issues." menar Joao Pereira.

5.4 Koppling till målet
Målet med arbetet är att få förståelse för hur kvaliteten av den exteriöra utformningen
av industriellt byggda volymhus kan utvecklas.
Utifrån studiens resultat konstateras att det råder en missnöjdhet i vilken ambition som
sätts för volymhusprojekt, och att vissa av dem inte lever upp till rimlig kvalitet. Det
återfinns problem inom alla byggsystem men i industriellt byggda volymhus blir
begräsningarna extra framträdande, då de är starkt sammankopplade med reducering av
resurser, tid och pengar. Uppfattningen om att beställaren har ett ansvar för att bygga
hållbart och bidra till en positiv stadsutveckling, stämmer inte alltid överens med
verkligheten.
Sammanfattningsvis konstateras att ekonomin är den stora bromsklossen i branschens
utveckling. Aktörer i branschen har tekniska begränsningar att förhålla sig till i
utformningen, och det blir dyrare ju mer avancerat projektet är. I en bransch där
lönsamhet och standardiserade lösningar är drivkraften, kan det bli svårt att ställa högre
krav på exteriör utformning om inte aktören ser sin vinning i det.
Hur dessa problem ska lösas och hur man ska främja mer nytänkande arkitektur i
volymhusbranschen är en utmaning. Med teknikutveckling samt förbättrade
produktionsprocesser som gör det industriella byggandet mer effektivt, kan större
utrymme ges i budgeten för att investera ännu mer i exteriöra kvaliteter. En generell
kunskapsutveckling för branschen krävs, där ambitiösa projekt skapar konkurrens på
marknaden och höjer standarden på den exteriöra utformningen. Krav från kommun,
beställare, kund och andra intressenter bör finnas, för marknaden ska sträva mot mer
spännande arkitektur och innovativa lösningar.
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6.1 Resultatdiskussion
En grundlig litteraturstudie leder arbetet på rätt väg och intervjuerna utformas på ett
sådant sätt att relevant data genereras. Det finns alltså en validitet i arbetet och en tydlig
uppfattning om vad det är som undersöks. En bredd av referensobjekt av olika standard
ger reliabilitet och tillräcklig information för att göra generella antaganden för
branschen. Då det finns tydliga samband som bekräftas mellan studerad litteratur och
vad respondenterna diskuterar i intervjuerna, stärks trovärdigheten. Resultatet anses
därmed vara korrekt.
Svaret på den första frågeställningen stärker tesen i bakgrunden och
problembeskrivningen, då den påvisar de generella brister som återfinns i
volymhusbyggnation samt presenterar önskvärda förbättringsförslag i exteriör
utformning. Dessa brister beror på byggsystemets begränsningar, vilka identifieras
genom den andra frågeställningen. Här konstateras att stram budget ger sämre
förutsättningar att hantera de tekniska begränsningarna och därmed uppnå
arkitektoniska kvaliteter. Inga specifika recept på lösningar finns som kan svara för en
hel bransch, men genom besvarande av tredje frågeställningen identifieras
huvudsakliga problemområden.
De valda frågeställningarna är korrekt formulerade till att svara på målet, men ger
relativt generella svar då arbetet är en övergripande analys. Vid större omfattning på
arbetet finns möjlighet att formulera mer specificerade frågeställningar, möjligtvis
utifrån de konkreta problem som identifierats som utvecklingsmöjligheter. Exempel på
sådana frågeställningar presenteras under kapitel 6.5 förslag till vidare forskning.

6.2 Metoddiskussion
Arbetet inleds med en öppen ingång och genom valda metoder i form av litteraturstudie
och semistrukturerade intervjuer ges en djupare kunskap inom ämnet. Målet blir
tydligare längs vägen då frågeställningarna justeras och onödig information sorteras
bort men inte i sådan stor utsträckning att arbetet byter riktning.
I litteraturstudien återfinns ett begränsat antal källor, då forskning kring den estetiska
infallsvinkeln till viss del är begränsad. Däremot är flera av källorna från bland annat
Boverket av stort omfång och bidrar med mycket nyttiga fakta för arbetet. De anses
även ha hög trovärdighet då de kommer från en myndighet. Det teoretiska ramverket
kan möjligtvis utvecklas med ytterligare källor för att underbygga argumenten, men
insamlad teori anses tillräckligt för att genomföra analysen.
Flera reflektioner tillkommer efter intervjuerna och ger en tydligare bild av
problemområdet. Om intervjuerna istället görs i ett tidigare skede finns möjlighet att
återkomma till respondenterna och ställa följdfrågor. Det ger även en djupare förståelse
för ämnet, tidigare i processen.
Ett studiebesök på Eksjöhus modulfabrik görs i ett tidigt skede men används inte då det
blir irrelevant i sammanhanget och inte bidrar med någon data. Det ger däremot en
djupare förståelse för ämnet hos författarna. Observationer för respektive
referensobjekt är istället mer relevant i sammanhanget, och dessa kan göras för att få
en tydligare bild av fasadutformningen.
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6.3 Begränsningar
Resultatet av rapportens specifika mål är tillämpligt i branschen generellt, med hänsyn
till de avgränsningar som sätts upp.
Arbetet begränsas till exteriör utformning då det framkommer att den exteriöra
utformningen är den som blir mest lidande i industriellt byggande. Det är därför svårt
att applicera samma analys på den interiöra utformningen. Här bör en enskild analys av
arkitektoniska kvaliteter göras, för att ge en rättvis bild av läget. Det kan däremot
konstateras att vid utveckling av kartlagda problemområden kan fler faktorer än bara
den exteriöra utformningen påverkas positivt. Arbetet begränsas även till endast
totalentreprenader, då det framkommer att samtliga referensobjekt är av sådan
entreprenadform. Det kan därför inte konstateras om annan typ av entreprenad hade
gjort skillnad för den exteriöra kvaliteten.
De referensobjekt som studeras i intervjuerna är av olika karaktär och representerar en
bredd på den svenska marknaden, från standardiserade huslängor till mer unika projekt.
Däremot kan man inte bestämt säga att det är applicerbart på hela branschen då ett
begränsat antal intervjuer genomförs. Det är även svårt att säga om resultatet kan
appliceras på den internationella marknaden, då det kan handla om andra
konstruktioner, budget, synsätt och lagar.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
Resultatet bekräftar problembeskrivningen om bristande kvalitet i den exteriöra
utformningen av volymhus. Det identifierar även de begräsningar som leder till detta,
samt presenterar hur de kan utvecklas. Respondenter presenterar följande önskvärda
kvaliteter i den exteriöra utformningen;
•
•
•
•

Levande fasader – skapa balanserade proportioner samt variera.
Nytänkande - följa trender och utveckling.
Samspel med staden – skapa mervärde till sin omgivning.
Dölja/inte dölja skarvar – antingen dölja dem diskret eller göra dem till en del
av uttrycket.

Det industriella byggsystemet är begränsande på många sätt men vissa av dem kan
elimineras. De huvudsakliga begränsningarna är;
•
•
•
•
•

Tekniska begränsningar - transport och tillverkning.
Brist på teknisk utveckling - få innovationer i branschen.
Ekonomiska begränsningar - lönsamhet är drivkraften.
Politik – bristande politiska initiativ till utveckling.
Tidsbrist – det ska gå så fort som möjligt.

För att bygga bättre volymhus med mer tilltalande exteriör utformning kan flera faktorer
utvecklas. Genom kollektiva attityder i branschen och en positiv syn på de
utvecklingsmöjligheter som finns, kan man sträva mot ett mer estetiskt hållbart och
ansvarfullt volymbyggande. De huvudsakliga utvecklingsmöjligheter som identifierats
är:
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Diskussion och slutsatser
•
•
•
•
•
•

Teknikutveckling - ta fram kostnadseffektiva lösningar av hög kvalitet.
Produktutveckling - fokusera på förbättrade processer från projektering till
färdigt bygge.
Konkurrens - genom konkurrens utveckla kvaliteten på marknaden.
Kommunikation mellan aktörer - genom kommunikation och gemensamma
lärdomar främja framtida utveckling.
Kommunens roll - ställa högre krav på kvalitet och vara gott föredöme för
hållbart bostadsbyggande.
Beställare som ger projekten tid och pengar - prioritera kvalitet framför
lönsamhet.

6.5 Förslag till vidare forskning
Studien kartlägger de generella problemområden som finns i samverkan mellan kvalitet
av exteriör utformning och industriellt byggande i volymhusbranschen. Utifrån dessa
problemområden identifieras utvecklingsmöjligheter. Förslag till vidare forskning för
mer specifika lösningsförslag är;
•
•
•
•
•

Produktutveckling för hållbar arkitektur i volymhusbranschen.
Studier kring förbättring av specifika tekniska lösningar och material för
exteriör utformning i volymhusbranschen.
BIM i volymhusbranschen.
Nyckelaktörers påverkan på kvalitet av exteriör utformning i
volymhusbranschen.
Marknadens påverkan på kvalitet av exteriör utformning i volymhusbranschen.
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Bilaga 1

Intervju 1 – Henric Munde, White Arkitekter, Konstnären
Kan du beskriva projektet? Vilka var inblandade, vad var bakgrunden etc?
Konstnären ligger i på Råbyvägen i Uppsala och är ett samarbete mellan byggherren Rikshem
och byggare Lindbäcks som har en plattform tillsammans som heter Rikshem designhus.
White arkitekter var anlitad arkitekt. Från början skulle lägenheterna vara hyresrätter men
sent in i projektet ändrades det till bostadsrätter.
Detaljplanen satte stora krav på arkitekturen att den skulle vara kraftigt uttrycksfull samtidigt
som Rikshem och Lindbäcks krävde att den skulle vara en standardiserad lägenhetstyp.
Entréplanets stomme består av platsbyggd betong medan de ovanstående våningarna består av
prefabricerade volymelement av trä.
Vad var din roll I projektet?
Ansvarig arkitekt.
Hur stor vikt lades vid fasadutformning?
Som tidigare nämnt var ett krav från detaljplanen att projektet skulle ha ett uttrycksfullt
uttryck och att det även var en stor fråga för staden att hitta det uttrycket. Detta lede till att
stor vikt lades vid fasadutformningen.
Vad hade man för intentioner när ni utformade fasaden/vad ville man förmedla för
formspråk?
De utformade taket som ett bergsliknande motiv uppfyllde den kraftiga gestaltningsform man
ville skapa. Putsen sattes i de två olika färger grön och vit och sedan bröts sockelmotivet upp i
limträ genom att knäcka upp det i ett av hörnen.
Hur skulle du beskriva resultatet av den exteriöra utformningen för byggnaden?
De är nöjda med resultatet men Munde säger att man aldrig blir helt nöjd som arkitekt. Han
berättar om stuprännan som han önskat skulle haft samma färg som den bakomliggande
fasaden.
Fick ni någon ny lärdom av projektet?
Under projektets gång fick de säkert jättemånga nya lärdomar men han kommer inte på något
specifikt. Förutom att han själv trodde att variation av färgerna på fasaden skulle innebära en
stor kostnad, vilket den inte gjorde.
Vilka begränsningar stötte man på gällande den exteriöra utformningen och hur
hanterades de?
Eftersom putsning skede på plats anser respondenten att det inte finns några större problem
vid utformningen.
Vad är din generella uppfattning kring utformning av fasader på industriellt byggda
volymhus i branschen?
Fasaden ska spegla husets syfte och konstruktion, ett bostadshus har skyldighet att vara
ganska anonym. En sak respondenten egentligen inte gillar är när man jobbar i volymer i trä
och sätter att annat material som tex puts eller tegel på. Men samtidigt är trä ett problematiskt
fasadmaterial bland annat på grund av att den åldras. Dock är puts stadens material vilket
försvarar valet av puts vid volymhustillverkning.

Volymhusbranschen har insett att man måste göra något med fasaden för att behålla sin
marknadsandel och att många arbetar med att ta bort de synliga volymskarvarna från fasad.
”Det finns mycket på fasadsidan att utveckla”.
Vad anser du är en lyckad gestaltad fasad?
Det är viktigt att husen har en stadsanonymitet.
Vad tycker du arkitekten bör tänka på vid utformningen av fasader på volymhus för att
skapa en god boendemiljö?
Det är viktigt att de boende trivs, de ska inte känna att de bor i något temporärt. Man ska hålla
sig borta från att bygga allt i fabrik och sedan sätta en planka för att dölja skarven.
Skagershuset som vunnit Stockholmspriset ses som ett bra exempel, där har de vertikala
skarvarna dolts de medan man framhävt den horisontella.
Vilka förbättringsmöjligheter finns för branschen generell, gällande fasadutformning?
Branschen måste lära sig materialval, alltså skivmaterial. Man måste lära sig att hantera fler
material på ett traditionellt sätt, inte industriellt. Sedan är det svårt att sätta generella regler på
uttrycket, arkitekterna måste ha frihet.
Man ska hitta en lösning för att dölja volymskarven utan att bara sätta en planka över.
Hur tror du framtidsutsikterna för volymhusbranschen ser ut?
”Otroligt bra!” Det händer mycket på volymhusbyggandet då alla aktörer konkurrerar med att
skapa både rumsliga och exteriöra kvalitéer. Även trä som de flesta volymer byggs i är ett
framtidsmaterial ur miljöperspektiv.
Hur kommer den att utvecklas?
Man kommer fortsätta utveckla BIM i volymhusbranschen. Man kommer skapa datavolymer
som har alla begränsningar som finns i verkligheten vilket kommer göra att arkitekten
kommer närmare bygget vilket i sin tur kommer snabba på processen mellan de olika
byggskedena.

Bilaga 2

Intervju 2 - Joao Pereira, Tengbom, High 6.
Description of the project
The client is a norweigan company called OBOS. They own Smålandsvillan and
Myresjöhus, which are building prefabricated villas on the swedish market. They are
now moving from their traditional villas into housing buildings of several forms. The
main idea behind the project High6 is to try for the first time to build at least six
stories in wood, with modular industrial construction. The building system for the
project will be implemented in both Sweden and Norway. Since norweigan standards
are a bit higher than swedish, in terms of accesibility and fire protection for example,
the norweigan standard will be used.
What was your role in the project?
Joao Pereira is head architect of the project.
How much focus was put on the exterior design?
It is a hard question to answer, since the interior should reflect the exterior and the
other way around. The exterior design is highly relevant, but as a part of the whole
concept, since architecture is a combination of different aspects.
What was your intention for the exterior design of the project?
There are two main solutions for the project, one module in wood and one in glass.
Those are core materials for the region of Småland and we wanted to combine these
in the project.
What limitations did you come across in regards to the exterior design and how
were they handled?
The industrial building system puts demands on the design and you have less
freedom. The limitations concern how much you can assemble in the factory and how
to transport the modules. They modules in wood are easier to assemble in the factory.
Since glass is a more sensitive material and harder to transport, those modules are
assembled on site.
In this project there is a generous budget and a higher standard is required. We didn´t
want the cheapest solution possible.
What are your thoughts on exterior design in the modular housing industry?
The most part of the industry is searching for the cheapest solution, and that
sometimes gives a bad reputation to modular buildings. This can undermine the
architects and developers, but there are still good examples that set a guideline for
how to build.
What should architects consider when designing modular housing exterior
solutions, to provide a good living environment?
You have to understand that with our buildings, we are creating cities. If these
buildings are not well performed or of low quality, we are not giving anything back
to the city. We are only solving housing issues. Architects, developers and politicians
should strive for higher quality and not short term solutions.

Bilaga 3

Intervju 3 – Petra Eriksson, Derome, Gråtruten
Kan du beskriva projektet? Vilka var inblandade, vad var bakgrunden etc?
Projektet heter Gråtruten och är ett punkthus i centrala Gällivare. Man ville skapa ett hus med
så mycket bostadsyta som möjligt. Byggnaden är byggd i trä med liggande lindträpaneler med
lite högre panel än standard. Så grundtanken var en finare panel men med ett rationellt
byggsätt.
Vad var din roll I projektet?
Respondentens roll i projektet var A-ritare/ projektingenjör.
Hur stor vikt lades vid fasadutformning?
Ganska stor vikt lades på fasadutformningen just eftersom man valde den högre panelen samt
att man skapade liv i fönstersättningen genom att arbeta med olika storlekar på fönster.
Vad hade man för intentioner när ni utformade fasaden/vad ville man förmedla för
formspråk?
Intentionerna var att byggnaden skulle se ren ut samt att passa in i stadsmiljön. Detta gjorde
de genom panelen, färgsättningen samt ett större fönsterparti i trapphuset.
Hur skulle du beskriva resultatet av den exteriöra utformningen för byggnaden?
Man är nöjd med resultatet. Den indragna entrén bidrar till att byggnaden inte blir som en
enda kloss. En dels som man är mindre nöjd med är teknikrummet som sitter ihop med
byggnaden på baksidan. En förbättring hade varit att det placerats i gårdshuset dock syns inte
teknikrummet så mycket just på grund av placeringen.
Fick ni någon ny lärdom av projektet?
Eftersom Gråtruten var det första projektet med fler än två våningar som Derome gjort på åtta
år så många av de inblandade hade inte erfarenhet av det så de lärde sig otroligt mycket.
Bland annat hur man skapar en brandsäker fasad.
Vilka begränsningar stötte man på gällande den exteriöra utformningen och hur
hanterades de?
Det första problemet är ekonomin då det skapar stora begränsningar. Det andra problemet var
även att få liv i volymen så den inte blev som en kloss. Detta löste de genom att dra in
trapphuset så fler volymer skapades.
Vad är din generella uppfattning kring utformning av fasader på industriellt byggda
volymhus i branschen?
Den generella uppfattningen angående utformningen på volymhus är att många fastnar i
klosstänket, det vill säga att man staplar volymerna som en stor kloss och försöker så gott som
möjligt att dölja skarvarna.
Många ser volymmetoden som endast en begränsning utan att de möjligheterna gällande
utformningen. Man ska se möjligheterna med volymhusbyggande och använda volymernas
form till att skapa en levande fasad istället för att endast dölja skarvarna.

Vad anser du är en lyckad gestaltad fasad?
Man kan förskjuta volymer till att exempelvis skapa en halv balkong eller byta ytmaterial för
att skapa mer karaktär i den exteriöra utformningen. Man kan även jobba med olika
färgsättningar på olika huskroppar vilket tar bort fokus från skarvarna. På ett annat projekt har
de placerat besmyckningar på volymskarvarna istället.
Vad tycker du arkitekten bör tänka på vid utformningen av fasader på volymhus för att
skapa en god boendemiljö?
Vid utformningen av volymhus gäller samma princip som med alla hus och trä alltid är ett bra
material för att uppnå detta. För att förbättra utformningen i volymhusbranschen måste man
jobba på de tekniska detaljerna t.ex. hörnlösningar för att skapa konstnärliga knutar.
Vilka förbättringsmöjligheter finns för branschen generellt, gällande fasadutformning?
Företagen måste prioritera effektiva och snygga fasadlösningar för att vara attraktiva
leverantörer. Man måste vara snabb med att hitta smarta och snabba lösningar.
Hur tror du framtidsutsikterna för volymhusbranschen ser ut?
Under flera år har det varit låga räntor med mycket bostadsbyggande men respondenten tror
att det från och med nu (2018) kommer det minska något. Det kan leda till att ”de fina
sakerna” bortprioriteras först för att få ner priserna. Hyresrätter kommer öka vilket
respondenten menar är en bransch där effektivitet och prismedvetenhet är större än för
bostadsrätter.

Bilaga 4

Intervju 4 – Johan Nycroft, Eksjöhus, Sjöhagen
Kan du beskriva projektet? Vilka var inblandade, vad var bakgrunden?
Projektet heter Sjöhagen och består av radhus som ska exploateras på Svinhusaberget i
Eksjö. Tanken bakom projektet är att det ska fungera som testområde för Eksjöhus
modulhussystem, för att se hur det tas om hand av marknaden när de sedan säljs till kund.
Vad var din roll i projektet?
Utformningen av huset var redan sedan tidigare satt av Eksjöhus. För området var Johan
den som gjorde tomtindelningen, placerade husen samt skötte övriga detaljer i området,
som exempelvis carportsutformning.
Hur stor vikt lades vid fasadutformning?
Då omkringliggande bebyggelse var från olika årtionden fanns ingen konkret bild av vad
man skulle anpassa de nya radhusen till. Inte heller detaljplanen eller några
områdesbestämmelser hade specifika krav på fasadutformning. Därför valde Eksjöhus att
använda stående Z-panel, som även blivit modulhusens standardpanel.
Vad hade man för intentioner när ni utformade fasaden/vad ville man förmedla för
formspråk?
Då man ville ha en attraktiv prislapp för Eksjö ville man utföra radhusen enligt så mycket
standard som möjligt, för att hålla ned kostnaderna. Istället tittade man mer på området i
stort och hur det skulle kunna utformas.
Hur skulle du beskriva resultatet av den exteriöra utformningen?
Fasadutformningen är symmetrisk och modernt avskalad. Man ville inte få känslan av
baracker, men ändå inte för exklusivt. Utformningen är därför enklare och saknar till viss
del arkitektonisk vilja.
Vilka begränsningar stötte man på gällande den exteriöra utformningen och hur
hanterades de?
Begräsningarna gällande den exteriöra utformningen är bland annat
transportmöjligheterna. Husen är utformade på ett visst sätt för att ta hänsyn till storlek
på släp, hur mycket luft man transporterar samt färdigställandegrad i fabrik. Konceptet
med tvåskiktsfasad ger möjlighet att sätta fasadmaterial på byggplats.
Vad är din generella uppfattning kring utformning av fasader på industriellt
byggda volymhus i branschen?
Det finns två läger. De som vill fånga det unika och individuella med färg och form på
huset. Det andra lägret är de som gör projekt som är stora och likriktiga. Arkitektur
handlar inte bara om estetik, utan också om en grundkänsla för vad som är ett bra
boende. Generellt lägger man ibland ner för lite tid på utformning av fasader och det är
något som kommer i andra hand. Många gör tafatta försök till att skapa variation i
fasaden med minsta möjliga medel, som egentligen inte ger så mycket.
Vad anser du är en lyckad gestaltad fasad?
Det är väldigt subjektivt och något som kräver fingertoppskänsla, men en lyckad fasad är
en fasad som pratar med sin omgivning. Delning av huskroppar för att undvika för stora
volymer, undvika för många upprepningar och vikten av bra proportioner samt

variationer i fasaden är saker som kan ge bra effekt. Det gäller att veta vilka variationer
som ger störst effekt.
Vad tycker du att arkitekten bör tänka på vid utformning av fasader på volymhus,
för att skapa god boendemiljö?
Man måste minska storskaligheten och härleda byggnaden till människor. Rätt volymer
och repetitioner krävs för att skapa balans. Råslätts bebyggelse från miljonprogrammet är
ett dåligt exempel, men volymhusproduktionen idag skiljer sig såklart från detta.
Vilka förbättringsmöjligheter finns för branschen generellt, gällande
fasadutformning?
I dagsläget är omställningstiden för stor och att lägga tid på den unika kunden är inte
lönsamt, men genom teknikutveckling kan möjligheter ges till större
variationsmöjligheter på volymhus.
Hur ser framtidsutsikterna ut för volymhusbranschen och hur kommer den att
utvecklas?
Volymhusbyggande kommer att bli ytterligare mer industrialiserat och digitaliserat,
vilket skulle kunna medföra sämre konsekvenser för arkitekturen. Man ser ändå tydliga
exempel på att man ger utformningen ganska stor del, när man pratar storskaliga
program.
I framtiden kommer man kunna se det industriella byggsystemet i offentliga byggnader
för att få ner byggtider och störningsmoment, och där har man ofta mer budget att arbeta
med den exteriöra utformningen. Volymhusbranschen måste ju vara duktiga på att sälja
in sina produkter och anpassa sina produkter även till storskalig bebyggelse.
Slutligen behöver man en ambitionsnivå som bjuder in till blandad bebyggelse och
framförallt blandade befolkningsgrupper. Annars blir det lätt en köpgrupp till ett visst
område, vilket påverkar boendemiljön i området.

Bilaga 5

Intervju 5 – Björn Ahrenby, OWC Arkitekter, Skagershuset
Kan du beskriva projektet? Vilka var inblandade, vad var bakgrunden?
Skagershuset är ett bostadshus i Årsta som OWC Arkitekter ritat och uppfört
tillsammans med beställaren Åke Sundvall Byggnads AB samt underentreprenören
Moelven Byggmodul AB. Byggsystemet som använts är industriellt byggda
volymelement i trä. Planeringsprocessen pågick i sex år och genomförandetiden var
ett år.
Vad var din roll i projektet?
Björn Ahrenby är ansvarig arkitekt för projektet.
Hur stor vikt lades vid fasadutformning?
Stor vikt lades vi fasadutformningen som i vilket projekt som helst. Byggsystemet
satte ingen begränsning, men däremot ville man rita ett ärligt hus som återspeglade
volymelementen. Rollen som arkitekter är att förstå byggsystemet, använda
byggsystemet och skapa arkitektur av det. Då är ju fasaden en del av det.
Vad hade man för intentioner när ni utformade fasaden/vad ville man förmedla
för formspråk?
Fasaden skulle återspegla husets inre och ge ett uttryck för byggsystemet. Man ville
förmedla att det är ett hus helt byggt i trä.
Vilka begränsningar stötte man på gällande den exteriöra utformningen och hur
hanterades de?
Det man fick kämpa med var att försöka förstå systemet, och begränsa bredder på
volymer samt begränsa antalet unika volymer och så vidare. Att bara stapla volymer
på varandra, vilket i och för sig inte behöver vara fel, blir inte alltid intressant.
Man behövde balansera ekonomin med produktionen och se över var man kan lägga
extra pengar och var man kan spara. Fasadpanelen var en av de saker man valde att
lägga extra pengar på. Att sätta panelen på plats var en förutsättning för att få till den
exteriöra utformningen av huset. Det hade annars blivit för många skarvar. Man
behöll dock en horisontell indelning strax under bjälklaget, för att visa husets struktur.
Vad är din generella uppfattning kring utformning av fasader på industriellt
byggda volymhus i branschen?
En uppfattning om att volymer ska lösa alla bostadsproblem är förenkling av
verkligheten, vilket kan bli problematiskt. Om det används som ett sätt att släppa ner
volymbaserade hus lite här och där med skäl att det ska gå fort, blir det inte alltid
lyckat. Industriellt byggande är ett byggsystem för arkitekter, planerare och
stadsplanerare att använda på rätt sätt, vilket det inte alltid görs.
Vad anser du är en lyckad gestaltad fasad? /Vad tycker du arkitekten bör tänka
på vid utformningen av fasader på volymhus för att skapa en god boendemiljö?
För mig är ju det här med volymer och industriellt byggande endast ett byggsystem.
Det behöver inte vara så dramatiskt annorlunda jämfört med traditionella byggsystem.
Många hävdar att de är samhällsbyggare och då bör man förstå byggsystemet och
skapa bra stad genom bra bostäder.

Vilka förbättringsmöjligheter finns för branschen generellt, gällande
fasadutformning?
Ofta kan det vara så att fasaden får ge ett avkall, vare sig det handlar om material,
detaljering eller tid. Man vill lägga en extra slant inuti där folk bor och spara in en
slant på det yttre.
Man ska ge alla projekt den tid de behöver för att jobba igenom alla detaljer. Det
brukar alltid bli bättre, istället för att stressa fram projekt.
Hur tror du framtidsutsikterna för volymhusbranschen ser ut? / Hur kommer
den att utvecklas?
Det är ett bra byggsystem förutsett att man kan leverera kvalitet och konkurrerande
priser, men rationalisering och standardisering kan också leda till att alla projekt ser
likadana ut och att det inte skapas platsspecifika lösningar.
Man måste kunna vara flexibel, erbjuda valmöjligheter, tillåta variationer i varje
projekt och inte planera allt i samma form, även om det är billigare och enklare.
Det är en balansakt där byggare, planerare och arkitekter får hitta ett sätt framåt.
Det krävs bra beställare som kan ge projekten tid, men det är inte alltid så det
fungerar.

Bilaga 6

Intervju 6 – Anders Larsson, ALoCo Arkitektbyrå, Eriksbergshöjden
Kan du beskriva projektet? Vilka var inblandade, vad var bakgrunden?
Boklok är ett koncept som bygger flerbostadshus i modulproducerad byggteknik. Boklok
bygger 2200 bostäder om året och konceptet ska därför passa in på väldigt många platser.
Eriksberghöjden är ett projekt av många som bygger på samma idé och plattform kallat
flex, där man kan kombinera olika lägenhetstyper efter önskemål med varierande
fasadutformning.
Eriksberghöjden har en skivfasad med fibercementskivor i svart och vitt, som man valde
för att delvis kunna täcka skarvar och göra modulerna mindre tydliga. Då huskropparna
för projektet är stora och långa valde man att göra en förskjutning mellan dem i framoch bakkant, för att få känslan av två delar.
Vilka begränsningar stötte man på gällande den exteriöra utformningen och hur
hanterades de?
Industriellt byggande är begränsande på många sett, men vinsten ligger i den korta
byggtiden, repetitionsfaktorn och de förutsägbara kostnaderna.
En utmaning när det gäller modulproducerade hus är fönsterstorlekarna samt dess
placering, då modulerna ska kunna transporteras och monteras på plats. Är det för
mycket hål i modulen så blir den vek. Fasadutformningen är också begränsad, och på
Eriksbergshöjden gick den inte att sätta på fabrik mer än i möjligtvis mindre delar. Ju fler
variationer man gör, desto mer förlorar man i effektivitet. Ju mer repetition, desto bättre
ekonomi. Det är ett val man måste göra, och det är ingen hemlighet att målet med det
industriella byggandet är att hålla ner kostnaderna.
Vad är din generella uppfattning kring utformning av fasader på industriellt
byggda volymhus i branschen?
Det pågår för lite innovation inom branschen. Man skulle kunna se byggande ur ett
produktutvecklingsperspektiv och jämföra med hur andra branscher utvecklar design.
Där skulle branschen kunna komma betydligt längre och förfina tekniken. Man är för
dålig på teknisk utveckling, men det kostar såklart pengar.
Vad anser du är en lyckad gestaltad fasad? /Vad tycker du arkitekten bör tänka på
vid utformningen av fasader på volymhus för att skapa en god boendemiljö?
En lyckad gestaltad fasad har ett helande uttryck som är harmoniskt och sammanhåller,
istället för fragmentariskt och uppdelat. Det är också viktigt att huset utstrålar ett
mänskligt värde, positiv anda och det får gärna överraska med färgval, kulör och ytskikt.
En bra lösning är material som löper över hela fasaden, för att minska indelningar och
skapa en helhet. Man får antingen jobba med att framhäva tekniken och byggsystemet
eller dölja det. Ska husen byggas många gånger på flera ställen finns risk för att det
endast upplevs som ett byggsystem istället för ett hus.
Vilka förbättringsmöjligheter finns för branschen generellt, gällande
fasadutformning?
Långsiktighet är viktigt, då hus lever länge och människor ska under många år uppleva
och möta dem. De som jobbar med att utveckla dessa typer av bostäder måste se till att
främja kvalité i förhållande till de kostnader som belastar projektet.

Hur tror du framtidsutsikterna för volymhusbranschen ser ut? / Hur kommer den
att utvecklas
Vi kommer få se mer modulproducerade hus i framtiden och det kommer att hända
mycket, tekniskt sett. Boklok kommer få många konkurrenter då det behövs fler bostäder
som folk har råd att bo i. Det ska finnas bostäder för förstagångsköparna eller för par som
flyttar ihop och bildar familj. Det byggs alldeles för många hus som är för dyra.
"Modulproducerade hus har en framtid men då gäller det att man gör det bra, så att det
inte blir andraklassens bostad."

