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Abstract 
Purpose: There is today limitations of what is possible to design and in fact produce. 
In industrial construction the focus is on standardization which impedes an individual 
design form, which can be considered an architectural quality. The potential of 3D-
printing is growing, which is benefitting design freedom. 
The goal was to evaluate how 3D-printing in Sweden today could increase architects 
possibilities at the design process and be production adapted. 
Method: In a case study at Tengbom in Jönköping, interviews were included with three 
architects. In addition, a literature review, a telephone interview and a focus group 
interview formed the basis of the collected material. As an initial phase, a focus group 
interview was conducted, which resulted in the actors’ opinions about 3D-printing. The 
architect interviews contributed with high credibility regarding architectural qualities, 
which together with the other collection methods gave answers to the studies questions.  
Findings: The study shows that it is possible to print building components in Sweden. 
However it is not possible, with 3D-printing, to produce entire buildings. It can be 
shown that there are obstacles for the introduction of the technology, such as economy, 
Swedish laws and lack of knowledge. These should be reviewed to allow 3D-printing 
as a manufacturing method. With Rapid Ornament Production larger architectural 
qualities will conduce to, where 3D-printing allows unique solutions. Solutions no other 
technology can achieve. 
Implications: Customized and varied buildings can be achieved thanks to 3D-printing. 
Building components such as light weight walls, ornaments and details can be produced 
in Sweden today. One advantage of 3D-printing as a technology, is that it provides 
greater freedom between design and production. For further development of 3D-
printing a greater knowledge is recommended for industry stakeholders, regarding the 
drawing tools as well as the 3D-printing technology.  
Limitations: The result is applicable to architects, working at architectural offices 
similar to Tengbom in Jönköping. There have not been deeper studies regarding of 
printing technologies, finances, materials, time or law. A case study as research strategy 
entails an interpretation of the opinions, which limits the generalization of the results. 
Keywords: 3D-printing, design, production, architectural qualities, possibilities, 
limitations, industrial construction. 
 
Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 
Syfte: Det finns idag begränsningar för vad som är möjligt att utforma och faktiskt 
producera. I industriellt byggande ligger fokus på standardisering som försvårar ett 
individuellt formspråk, vilket kan anses vara en arkitektonisk kvalitet. Potentialen för 
3D-printing växer, vilket gynnar utformningsfriheten.  
Målet var att utvärdera hur 3D-printing i Sverige idag skulle kunna öka arkitektens 
möjligheter vid utformning och vara produktionsanpassat.  
Metod: I en fallstudie på Tengbom i Jönköping, ingick intervjuer med tre arkitekter. 
Utöver detta har en litteraturstudie, telefonintervju och en fokusgrupp legat till grund 
för insamlat material. Som ett inledande skede genomfördes en fokusgrupp, vilken 
resulterade i aktörers åsikter om 3D-printing. Arkitektintervjuerna bidrog med hög 
trovärdighet gällande arkitektoniska kvaliteter, vilket tillsammans med övriga 
insamlingsmetoder gav svar på studiens frågeställningar. 
Resultat: Studien visar att det är möjligt att skriva ut byggkomponenter i Sverige. Dock 
är det inte möjligt att med 3D-printing tillverka hela byggnader. Det kan påvisas att det 
finns hinder för införandet av tekniken, så som ekonomi, svensk lagstiftning samt 
bristande kunskap. Dessa bör ses över för att möjliggöra 3D-printing som tillverknings-
metod. I och med Rapid Ornament Production kan större arkitektoniska kvaliteter 
främjas, där 3D-printing möjliggör unika lösningar. Lösningar ingen annan teknik kan 
åstadkomma. 
Konsekvenser: Kundanpassad och varierad bebyggelse kan åstadkommas tack vare 
3D-printing. Byggkomponenter så som, lättväggar, ornament och detaljer kan tillverkas 
i Sverige idag. En fördel med 3D-printing som teknik, är att den ger större frihet mellan 
projektering och produktion. För vidare utveckling av 3D-printing rekommenderas 
ökad kunskap för branschens aktörer gällande ritverktygen samt 3D-printings-tekniken.  
Begränsningar: Resultatet är applicerbart för arkitekter, verksamma vid arkitektkontor 
av liknande storlek som Tengbom i Jönköping. Det har inte genomförts djupare studier 
gällande utskriftstekniker, ekonomi, material, tid eller juridik. Fallstudie som under-
sökningsstrategi innebär en tolkning av åsikter, vilket begränsar generaliseringen av 
resultatet. 
Nyckelord: 3D-printing, utformning, produktion, arkitektoniska kvaliteter, möjlig-
heter, begränsningar, industriellt byggande. 
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1 Inledning 
Det inledande kapitlet i denna rapport är skrivet som en bakgrund till forskningsområdet 
3D-printing. Problem som påverkar utformning och produktion tas upp i problem-
beskrivningen. Kapitlet avslutas med avgränsningar, samt rapportens disposition. 
Examensarbetet skrevs av två studenter vid Jönköping University, som ett avslutande 
moment för utbildningen Byggnadsteknik med inriktningen Byggnadsutformning med 
arkitektur. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng, varav examensarbetet utgör 15 
högskolepoäng. Arbetet utfördes vid avdelningen för byggnadsteknik och belysnings-
vetenskap på Jönköpings Tekniska Högskola, samt i samarbete med arkitektkontoret 
Tengbom.  
1.1 Bakgrund 

Frihet att skapa, är något som är tämligen väsentligt för arkitekter och konsulter (Zhang 
& Khoshnevis, 2013). Genom kreativitet och problemlösning kan spännande byggnader 
uppföras. Tack vare att tekniker ständigt utvecklas underlättas utformningen av en 
varierad stadsmiljö med olika uttryck och uppföringsmetoder.  I dagsläget används 
vedertagna byggnadstekniker, som platsgjuten betong och industriellt byggande i form 
av prefabricerade byggelement eller moduler. En metod som ännu inte använts i stor 
utsträckning är 3D-printing i produktionen (Hwang & Khoshnevis, 2005). 
Utvecklingen har gått från analog till digital projektering, från 2D till 3D. Numera är 
2D-CAD inte det vanliga arbetssättet. Projekteringen har istället ersatts med 3D och 
BIM (Building Information Modeling) (Linderoth, 2013). 
2D-projektering innebär att de olika entreprenörerna tillhandahåller egna ritningar och 
beskrivningar. Genom att använda en 2D-modell medför detta extra arbete vid 
revidering av ritningar. Det krävs att alla ingående ritningar vid justeringar, uppdateras 
för respektive entreprenör. På grund av detta ytterligare arbete, finns behovet av en 
effektivare metod. Där av introducerades 3D-modellering och vidare BIM. (Jongeling, 
2008). 
Syftet med examensarbetet var att granska vilka möjligheter arkitekter i Sverige har, 
gällande utformning av byggnader som är begränsade av industriellt byggande. Samt 
undersöka hur 3D-printing kan bidra till en förenklad produktion av komplexa 
byggnader. 
1.2 Problembeskrivning 

Att byggbranschen är en konservativ bransch är inget nytt (Hansen & Palmquist, 2015). 
När ny teknik och nya metoder har introducerats har det varit med en viss skepsis, då 
den gamla tekniken har fungerat bra och många har kritiserat innovativitet (Buswell, 
Soar, Gibb, Thorpe, 2007).  
3D-modellering och BIM är ett steg i rätt riktning för att minimera problem som kan 
uppstå mellan projekterings- och produktionsprocessen (Linderoth, 2013). Vid 
användning av BIM kan dokument, i form av ritningar, plockas direkt ur modellen, 
vilket underlättar 3D-projekteringen (Siahkalrudy, 2011). 
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I produktionen är funktionen i fokus där en effektiv repeterbar produktion eftersträvas. 
Till skillnad från detta, innebär arkitekters arbetssätt att utmana konventionella 
byggtekniker och skapa unika uttryck (Buswell, Thorpe, Soar & Gibb, 2008; Perkins & 
Skitmore, 2015). Ett problem är att vissa önskade idéer från beställaren, kan innebära 
svårigheter i produktionen (Buswell et al., 2007; Lim et al., 2009). Industriellt byggande 
är ett exempel där möjligheterna för fri och flexibel utformning är begränsade. 
Huvudsakligen fyrkantiga och raka former utnyttjas i modulbyggandet och i industriellt 
byggande (Jaganathan, Nesan, Ibrahim och Mohammad, 2013). Denna byggnadsteknik 
är en begränsning för arkitekternas möjligheter vid utformning av byggnader (Buswell 
et al., 2008). Att arkitekturen får anpassas till produktionen och inte vice versa, är något 
som minskar det fria formspråket, vilket är en arkitektonisk kvalitet (Johnsson, Rönn & 
Werner, 2005). 
Under ett antal år har 3D-printing utvecklats (Zhang & Khoshnevis, 2012). Fortfarande 
är det inget välkänt arbetssätt inom byggbranschen, men Asien och Nordamerika är de 
kontinenter som ligger i framkant. USA var först med att ta fram en av utskrifts-
teknikerna, Contour Crafting (Nohrstedt, 2014) och nu hakar fler länder på den nya 
byggtekniken. I Filippinerna har exempelvis en utbyggnad av ett hotell utförts med 3D-
printing (Buren, 2015). 
3D-printing skulle i framtiden kunna möjliggöra utformningsfrihet (Gotschalk, 2015). 
Detta gör att metoden är intressant att undersöka om den kan förenkla produktionen av 
byggnader med komplex geometri. Dock kvarstår begränsningar med hänsyn till 
effektivitet, kvalitet, kostnad, miljö, material samt lagstiftning. Figur 1.1 visar en 
illustration över hur problemområdet knyts ihop med fokus på 3D-printing, utformning 
och produktion. 

 
Figur 1.1. Förhållandet mellan problemområde, utformning och produktion, samt den 
undersökta tekniken, 3D-printing (Blom & Landstedt, 2016). 
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet var att utvärdera hur 3D-printing i Sverige idag skulle kunna öka arkitektens 
möjligheter vid utformning och vara produktionsanpassat.  
Målet med studien har mynnat ut i tre frågeställningar: 

1. Vilken potential har 3D-printing i byggindustrin? 
2. I vilken utsträckning kan 3D-printing användas, för att skapa arkitektoniska 

kvaliteter i Sverige? 
3. Hur kan 3D-printing användas för att få en ökad arkitektonisk kvalitet i 

industriellt byggande? 
1.4 Avgränsningar 

Eftersom 3D-printing är ett komplext ämne har aspekter som tid, miljö, kvalitet eller 
material därför till viss mån uteslutits. Detta innebär att aspekterna nämns men inte 
studeras djupare. Likaså gäller detta för studier av svensk lagstiftnings påverkan för 
utformning av byggnader. 
1.5 Disposition 

Denna rapport inleds med en bakgrund där information om kursen presenteras samt 
varför ämnet 3D-printing valdes till examensarbetet. Detta följs av en problem-
beskrivning, som beskriver problemet, samt vad som utreds för att föra kunskapen ett 
steg längre inom 3D-printing. En kort presentation av rapportens mål och dess 
frågeställningar följer därefter.  I avsnittet om Metod och genomförande beskrivs hur 
dessa ska granskas för att erfordra ett resultat. Relevanta teorier och källor behövs för 
att kunna besvara frågeställningarna i rapporten. Dessa redovisas i avsnittet om Teori. 
Förutom teorin kommer även den data som samlats in med hjälp av de givna metoderna 
bidra till att besvara frågeställningarna. Den här datan kommer presenteras i kapitlet 
Empiri. I empirikapitlet kommer inga egna värderingar och åsikter att finnas med. 
Dessa presenteras i kapitlet Analys och resultat, vilket kommer vara resultatet av denna 
utredning. Avslutningsvis kommer resultatet diskuteras och några slutsatser kommer 
ges i det avslutande kapitlet Diskussion och slutsatser. 
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2 Metod och genomförande 
Under denna rubrik redovisas metoder för datainsamling. Vidare beskrivs de kopplingar 
som kan dras till examensarbetets frågeställningar, samt metodernas trovärdighet. Hur 
projektet har genomförts och i vilken ordning uppgifter har utförts presenteras också. 
2.1 Undersökningsstrategi 

Då rapportens ämne är komplext och outforskat, anses den kvalitativa metoden vara 
funktionell för att ge en detaljerad prognos över Sveriges syn på 3D-printing som 
byggnadsteknik. Metoden bör användas om syftet är att få en ökad förståelse av ett 
fenomen (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Företaget Tengbom drivs av framtidstro och 
strävar efter innovativitet, vilket var ett argument för att samarbeta. En kvalitativ ansats 
möjliggör en kombination av flera metoder, en så kallad metodtriangulering (Patel & 
Davidsson, 2011). 
En fallstudie valdes som undersökningsmetod. Metoden syftar till att analysera ett eller 
flera fall och utifrån det samla in empiri som förklarar valt fenomen (Blomkvist & 
Hallin, 2014). Fenomenet som har studerats är 3D-printing som byggteknik. Fallet 
analyserades för arkitektkontoret Tengbom i Jönköping.  
Metodvalet försvårar generaliseringen av resultatet, vilket tas i beaktning. Detta innebär 
att resultatet inte är detsamma på alla jämförbara företag och fall.  Fallstudier kräver 
noggrann insamling av information om fallet (Blomkvist & Hallin, 2014). Data-
insamling skedde genom en fokusgrupp, telefon- och besöksintervjuer samt genom 
litteraturstudie. Litteraturstudien resulterade i rapportens teoretiska ramverk. 
2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I följande avsnitt samt i figur 2. 1 presenteras kopplingen mellan val av datainsamlings-
metod samt projektets frågeställningar. Metodernas relevans argumenteras dessutom 
under denna rubrik. 

 
Figur 2.1. Redovisning av kopplingen mellan frågeställningar samt datainsamlings-
metoderna (Blom & Landstedt, 2016).   
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2.2.1 Vilken potential har 3D-printing i byggindustrin? 
Genom att enbart använda en litteraturstudie som insamlingsmetod, besvaras den första 
frågeställningen. Frågan erfordrar studier av en mängd dokument, vilket pekar på ett 
lyckat metodval.  
2.2.2 I vilken utsträckning kan 3D-printing användas, för att skapa 
arkitektoniska kvaliteter i Sverige? 
För att undersöka den andra frågeställningen, användes metoderna fokusgrupp, 
besöksintervjuer samt en litteraturstudie. Fokusgruppen gav en övergripande 
information om ämnet. Det var relevant att få ta del av yrkeskunskaperna hos arkitekter. 
Tre intervjuer med arkitekter genomfördes, där deras kunskap utnyttjats för att skapa 
ett trovärdigt svar på frågeställningen. En litteraturstudie gav stöd till datainsamlings-
metoderna. 
2.2.3 Hur kan 3D-printing användas för att få en ökad arkitektonisk 
kvalitet i industriellt byggande? 
Metoderna till tredje frågeställningen var en fokusgrupp, en telefonintervju samt en 
litteraturstudie. Stort fokus låg på verksamma personer i produktionsskedet. Litteratur-
studien genomfördes regelbundet under examensarbetes gång. Fokusgruppen var 
adekvat för introduktion i ämnet, samt undersöka branschens intresse för innovativa 
lösningar. Telefonintervjun resulterade i fördjupning av ämnet. 
2.3 Valda metoder för datainsamling 

Vilka metoder som har använts samt tillämpningen av dessa, redogörs systematiskt här. 
2.3.1 Fokusgrupp 
Datainsamling sker delvis utifrån en fokusgrupp, vilken är en slags gruppintervju som 
diskuterar ett utvalt ämne. Genom att samla aktörer från byggbranschen till en 
gemensam diskussion ges möjlighet till intressanta samtal från olika perspektiv. Syftet 
är att gruppen driver samtalet och att moderatorn endast ska ingripa för att styra 
samtalet. Fokusgrupp som insamlingsmetod används ofta i det inledande skedet av ett 
ämne som är nytt och outforskat. (Wibeck, 2010). Vid val av denna metod bör reflektion 
kring gruppens storlek och blandning av personer göras (Blomkvist & Hallin, 2014).  
En fördel med fokusgruppen är att den kan ge djupare svar jämfört med vanliga 
intervjuer, samt ofta upplevs mer stimulerande (Anderssen, 2012). Användnings-
området för denna insamlingsmetod är studier av människors tankar, uppfattning och 
kunskap om ett specifikt ämne (Ahrne & Svensson, 2015), vilket gör denna metod väl 
anpassad för denna studie. En nackdel med fokusgrupper är att empirin från en 
fokusgrupp, är inte möjlig att generalisera (Wibeck, 2010).  
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2.3.2 Intervju  
Intervjuer genomförs enligt typen semi-strukturerad. Besöksintervjuer är en flexibel 
metod som tillför information som kroppsspråk och tonlägen, vilket är i motsats till en 
telefonintervju (Håkansson, 2013). I en semi-strukturerad intervju finns ett förberett 
frågeunderlag som kan kompletteras med följdfrågor (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 
Detta ökar kvaliteten på insamlat material. Något som bör beaktas är tidsåtgången för 
att förbereda och hålla intervjuerna (Bell, 2006). Intervju som datainsamlingsmetod 
lämpar sig för att bidra med en större och mer djupgående förståelse (Blomkvist & 
Hallin, 2014). 
Vid en semi-strukturerad intervju finns specifika huvudfrågor och teman, vilket 
möjliggör fria svar från intervjupersonerna (Blomkvist & Hallin, 2014). Likaså kan 
ordningsföljden av frågor vara obestämd, men en struktur är att föredra. Intervjuns syfte 
bör klargöras för respondenten, för att kunna ge mer tillförlitliga svar. En planering av 
hur dokumentation av intervjun ska ske bör göras. I detta arbete används ljudinspelning 
kombinerat med anteckningar. 
2.3.3 Telefonintervju  
Telefonintervjun är även den semi-strukturerad. Ett tidigare formulerat frågeformulär 
med olika teman används. En fördel med telefonintervjuer är att tid sparas. Nackdelar 
finns då, man inte kan ställa frågor med hög komplexitet eller visa bilder och filmklipp 
(Håkansson, 2013). 
2.3.4 Litteraturstudie 
Litteraturstudier används för att bidra med kunskap och data från olika rapporter och 
dokument. Litteratursökningar har i detta arbete huvudsakligen skett via internet, 
genom sökning och bläddring. Även litteratur från biblioteket har använts. 
Vid sökning når man önskat resultat, genom att ange bearbetade sökord i databaser. 
Motsatsen är bläddring, där man i förväg inte har kännedom om informationen finns. 
Istället följs länkar från webbsidor, som slutligen leder till användbar litteratur. Att 
genomföra sökningar utan ett tydligt mönster är möjligt, dock är det att föredra att 
exempelvis söka ämnesindelat eller efter en viss författare. (Håkansson, 2013). 
Sökstrategin i detta examensarbete var först slumpmässiga sökningar vilket bidrog med 
relevanta sökord. Senare har bläddring utnyttjas. Exempel på databaser som har 
använts: Google Scholar, ScienceDirect, Taylor & Francis online, Academic Search 
Elite och DiVA. Dessutom har andra universitets webbsidor och Google varit till nytta 
för insamlad data. Vid alla sökningar har urval gjorts där begränsningar av språk, 
utgivningsår och liknande tagits i beaktning.  
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2.4 Arbetsgång 
Arbetet har inletts med en övergripande litteraturstudie för inläsning av området. 
Relevanta forskningsbidrag, artiklar med mera har samlats in. Detta har gjorts på ett 
strukturerat sätt med sökord enligt tabell 2.1. De insamlade referensernas trovärdighet 
har utvärderats för att senare analyseras. En fortsatt arbetsgång har utförts, enligt figur 
2.2. 
Tabell 2.1. Redovisning av sökord för litteraturstudien (Blom & Landstedt, 2016). 

 

 Figur 2.2. Studiens arbetsgång (Blom & Landstedt, 2016). 
Den övergripande litteraturstudien bidrog med frågor till en fokusgrupp och intervjuer 
som genomförts, se tabell 2.2. Fokusgruppen har genomförts med fem deltagande 
personer från fyra olika företag, kopplade till byggnadsbranschen. Ett medvetet val har 
gjorts gällande gruppkonstellationen. För att skapa en varierad grupp var deltagarna 
aktörer, med olika erfarenheter kring problem i byggbranschen.  
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Tabell 2.2. Genomförda insamlingsmetoder (Blom & Landstedt, 2016). 

 
Fokusgrupp och litteraturstudie har lett till intervjuer för att bidra till frågeställningarna. 
Med hjälp av handledare på arkitektföretaget, valdes tre arkitekter med olika 
arbetsmetoder och erfarenheter som erhöll samma intervjufrågor under enskilda 
intervjuer. Även ett företag inom industriellt byggande intervjuades, emellertid med 
anpassade frågor.  
För att generera trovärdiga resultat skedde inläsning av studiens metoder. Den inlästa 
litteraturen låg till grund för intervjuernas upplägg samt frågeformulering. De aktuella 
företagen kontaktades i god tid genom mailkonversation. Stimulusmaterial i form av 
videoklipp om 3D-printing bifogades till respondenterna i fokusgruppen (Wibeck, 
2010).  
Samtliga intervjuer och fokusgruppen har transkriberats (Wibeck, 2010). Samman-
fattningar har sedan gjorts för respektive respondent. Dessa har skickats till respektive 
respondent för att godkänna att deras åsikter tolkats korrekt, på så vis minimeras 
tolkningsfel. Analysen har huvudsakligen skett utifrån sammanfattningen, men 
inspelningen har använts för att granska specifik empiri.  
2.5 Trovärdighet 

Ett välvalt arbetssätt gav hög kvalitet då metoden utnyttjats korrekt. En röd tråd genom 
hela arbetsprocessen har varit att alla delar ska ha en logisk koppling till varandra. Detta 
kallas koherens, vilket är ett kvalitetskriterium för väl utförda undersökningar (Justesen 
& Mik-Meyer, 2011).    
2.5.1 Validitet 
Att studera och granska rätt saker beskrivs med begreppet validitet. (Blomkvist & 
Hallin, 2014). Validitet kan ofta förankras i den kvalitativa analysen av insamlad data. 
(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Begreppet innebär hur väl fakta överensstämmer med 
verkligheten, samt i vilken grad som resultaten kan appliceras på andra fall än just det 
som har studerats (Håkansson, 2013).   
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Företag för studien valdes med avseende på deras kunskap inom, 3D-printing, 
utformning samt produktion. Arbetet avsåg att mäta arkitekters utformningsfrihet, 
därför valdes ett arkitektkontor med erfarenhet av att utforma diverse byggnadstyper. 
Potentialen för 3D-printing var nödvändig att utreda och få kunskap inom, där av 
tillfrågades ett forskningsföretag inom just 3D-printing. För produktion valdes både ett 
företag inom industriellt byggande samt ett entreprenad-företag för att tillgodose båda 
sidorna av produktionen. 
Frågor till fokusgrupp och intervjuer har formulerats utifrån en intervjuguide. Detta har 
skett i samband med inläsning av ämnet och forskningsmetodik i övrigt för att 
säkerställa ett korrekt genomförande (Håkansson, 2013). Utskickade och godkända 
sammanfattningar var kvalitetshöjande.  
Metodtriangulering och analys av hur validiteten kunde ökats är positivt, vilket 
genomfördes i detta arbete. Medvetna val vid bearbetningen av insamlad data är av 
värde, likt vilka konsekvenser det har för analysen. (Patel & Davidsson, 2011). 
2.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett begrepp som förklarar hur oberoende personer ska ha möjlighet att 
uppnå samma resultat vid olika tillfällen (Wibeck, 2010; Håkansson, 2013). Kort sagt 
anger reliabilitet noggrannheten vid mätningar och insamling av data (Andersen, 2012). 
Valet av metoder för detta arbete innebar hög tillförlitlighet då studien var kvalitativ. 
Metoderna berörde människors kunskap och åsikter, vilket kan innebära svårigheter att 
uppnå samma resultat vid upprepade försök (Bell, 2006). Eliasson (2006) skriver att 
”Ju mer vi kan lita på att resultatet går att upprepa, desto högre reliabilitet har 
undersökningen”. Figur 2.2. är reliabilitetshöjande då den främjar möjligheten till 
upprepande studier. 
Fokusgruppens tillförlitlighet var hög tack vare inläsning av metoden samt 
genomtänkta val som har gjorts inför, under och efter mötet. Vid förberedelser för 
undersökningstillfället gjordes urval av antalet aktörer samt deras kompetenser och 
erfarenheter. Detta påverkade mötets utfall. Att noggrant klargöra undersökningens 
syfte bidrog till en högre kvalitet på den insamlade datan (Wibeck, 2010). Genom att 
med god framförhållning, informera inblandade parter om förväntningar samt 
introducera dem i ämnet, bidrog det till ett trovärdigt resultat. Frågorna togs fram i 
konsultation med handledare, vilket också ökar tillförlitligheten. 
Med stor sannolikhet skulle man kunna utföra samma arbete på andra arkitektkontor 
jämförbara med Tengbom och erfordra ett snarlikt utfall. En stor fördel för att förhindra 
missförstånd och oklarheter var utnyttjandet av inspelad empiri. Detta har möjliggjort 
upprepade granskningar av materialet, vilket har gett positiv påverkan på reliabiliteten. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I det teoretiska ramverket beskrivs den vetenskapliga förankring som finns mellan 
problembeskrivningen och forskningsfronten.  
3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

Som underlag för att besvara rapportens frågeställningar finns fyra teorier. För att ge en 
tydlig illustration över kopplingarna mellan frågeställningar och teorier, se figur 3.1. 

 
Figur 3.1. Samband mellan frågeställningar och teorier (Blom & Landstedt, 2016).  
3.2 Tillverkningstekniker för 3D-printing 

Här redovisas olika utskriftstekniker för 3D-printing, för att skapa förståelse för dessa 
samt med dess möjligheter. 
3.2.1 Additiv tillverkning 
Additiv tillverkning eller Additive Manufacturing (AM), är en metod för att skapa 
objekt med 3D-printing. Metoden bygger på en 3D-modell, skapad i ett datorprogram. 
Denna modell delas upp i horisontella lager som sedan skrivs ut med en 3D-printer. 
Detta är i motsats till de äldre metoderna för modellbyggande, där objektet karvas ut 
från ursprungsmaterialet (Perkins & Skitmore, 2015). Det som går att modellera i 
datormodellen är möjligt att producera (Pierrakakis, Kandias, Gritzali & Gritzalis, 
2014).  
Idag används 3D-printing inte endast för modeller utan även till fullskaliga 
arkitektoniska byggnadskomponenter, exempelvis väggar och fasader (Lim et al., 
2011a). Till och med hela byggnader kan tillverkas (Peregoy, 2015). AM är en teknik 
som har flera fördelar. Bland annat att ge arkitekter möjligheten att skapa komplicerade 
och fria former, som annars begränsar dem idag (Pierrakakis et al., 2014).  
3D-printing har möjligheten att skapa produkter som är kundanpassade samt 
massproducerade (Pierrakakis et al., 2014). Dessutom bidrar det till att skapa ovanliga 
produkter som inte är möjliga att ta fram med någon annan tillverkningsteknik idag. 
(Pierrakakis et al., 2014; Yossef & Chen, 2015).  
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Det finns begränsningar som hämmar 3D-printing av större skalor. För det första är 
materialfrågan begränsande, men även den höga kostnad det skulle innebära att införa 
tekniken i byggbranschen. Införandet av tekniken innebär kostnader för utbildning, 
organisering samt själva utrustningen. (Perkins & Skitmore, 2015) 
Det finns tre tekniker som är mest förekommande inom additiv tillverkning. Dessa är 
Contour Crafting, Concrete printing och D-shape. Alla tre tekniker har påvisats vara 
godtyckliga i användandet till att skapa konstruktionskomponenter och/eller 
arkitektoniska komponenter (Lim et al., 2011a).  
3.2.2 Contour Crafting (CC) 
Contour Crafting upptäcktes av Behrokh Khoshnevis, professor vid University of 
Southern California i USA. Extrudering av materialet bygger upp objektet lager för 
lager. Processen är datorstyrd för att utnyttja flexibiliteten och utformnings-
möjligheterna till fullo (Zhang & Khoshnevis, 2012). För CC används ett betong-
liknande material. En slät yta fås med en murslev som är monterad vid munstycket. 
Tekniken är billigare och snabbare jämfört med dagens traditionella byggmetoder 
(Pierrakakis et al., 2014). CC är dessutom bra för miljön då den endast använder så 
mycket material som krävs, med andra ord hållfasthetsoptimering (Lu et al., 2014).  
CC har störst möjligheter inom två områden. För det första vid produktion av byggnader 
till låg kostnad. För det andra för arkitektoniskt komplexa byggnader, som med andra 
byggtekniker hade inneburit en hög kostnad (Perkins och Skitmore, 2015).  
3.2.3 Concrete printing 
Concrete Printing uppfanns i Storbritannien vid Loughborough University (Lim et al., 
2009) och liknar CC då båda teknikerna extruderar material genom munstycken. 
Concrete Printing har ingen murslev, utan har istället anpassat sig och använder 
betydligt tunnare lager, cirka sex till 25 millimeter tjocka (Lim et al., 2011a). Dessa kan 
kontrolleras och användas för att skapa en arkitektonisk effekt (Perkins & Skitmore, 
2015) (se figur 3.2). Tekniken får en större kontroll av geometrin samt behåller den 
tredimensionella friheten (Lim et al., 2011a).  

 
Figur 3.2. 3D-printad vägg med concrete printing. (Rudenko, 2016). 
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3.2.4 D-shape  
D-shape uppfanns i Italien av Enrico Dini. Tekniken extruderar inte materialet, utan 
framställer objektet från en pulverbädd (Lim et al., 2009). Pulvret appliceras med 
önskad tjocklek och komprimeras (Lim et al., 2011a). Perkins och Skitmore (2015) 
skriver att bindemedlet tillsätts på ytan för objektet. När hela objektet är färdigställt 
friläggs detta från det överflödiga pulvret, vilket senare kan återanvändas. Under 
tillverkningsprocessen fungerar det omgivande pulvret som stabilisering. Pulvret som 
används är sand, vilket endast kräver marginell bearbetning innan användning. När 
objektet är färdigställt liknar materialet natursten, till skillnad från CC och Concrete 
Printing där slutmaterialet liknar betong. 
3.2.5 Ny utskriftsteknik i Sverige 
Rapid Ornament Production (ROP), är en nischad 3D-printing teknik, skapad av 
Monsén Arkitekter, belägna i Stockholm, tillsammans med företagen Simpleworks AB 
och Solidmakarna (Monsén Arkitekter, u.å.). Monsén Arkitekter använder tekniken till 
att skapa arkitekturdetaljer samt till att restaurera äldre byggnader. Detta görs genom 
att en form skapas för en detalj med 3D-printing eller att komponenten skrivs ut direkt 
i slutligt material, se figur 3.3. Innan detta kan göras, skannas byggnaden av med en 
teknik, som använts under flera år. Inskanningen resulterar i ett punktmoln med hög 
noggrannhet, som vid 3D-printingen genererar ett bra resultat tack vare en effektiv 
metod (Hörnkvist, 2014; Monsén Arkitekter, u.å.). 

 
Figur 3.3. Illustration över hur ROP används i projektet Eldaren, Uppsala, (Monsén, 
u.å). 
3.3  Industriellt byggande - prefabricering och  
volymelementsteknik 

Det industriella byggandet går ut på att byggprocessen standardiseras. Tillverkningen 
sker i en avskild miljö, skyddad från det yttre klimatet (Gustafsson, 2011). 
Standardisering sker genom att arbeta systematiskt och kontinuerligt för att producera 
kundanpassade byggnader. (Boverket, 2008; Lessing, 2006).  
Den upprepande produktionen med standardiserade element är billigare, men genererar 
lägre byggnadskvalitet (Lim et al., 2011b). Att uppnå kundanpassning med dagens 
standardiserade process är en svårighet inom industriellt byggande. Kundanpassning 
syftar till individuella lösningar, där avancerad utformning och arkitektoniska uttryck 
är en begränsning i det industriella byggandet (Buswell et al., 2008). Byggbranschen 
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diskuterar olika sätt att förbättra anpassningen för individen (Jansson, 2010). 
Fortsättningsvis är problemet för industriellt byggande att överbrygga kunders krav och 
önskemål mot designlösningar som bidrar med ett kundvärde. Genom att utnyttja 3D-
printing i industriellt byggande kan kundanpassning tillgodoses.  
Yossef, M & Chen, A. (2015) anser att: “It allows for mass customization and complex 
shapes that cannot be produced in other ways, eliminates the need for tool 
productionand its associated labor, and reduces waste stream”. 3D-printing är ett steg 
för att få en ökad koppling mellan projekterings- och produktionsfasen (Buswell et al., 
2007; Lim et al., 2009).  
Prefabricering av byggelement kan ske i olika grad. Allt från enstaka byggdelar till 
större sammansättningar av byggdelar, så kallade moduler. Inom småhusindustrin är 
det vanligt att använda sig av såväl prefabricering av element som modulprefabricering 
(Danielsson & Robertsson, 2008). För att prefabriceringstekniken ska ha framgång 
krävs en noggrann projektering, då friheten att ändra efter produktion är begränsad 
(Jansson, 2010). 
Volymelementstekniken grundas på helt prefabricerade lösningar där bygg-
komponenter sammanfogas i fabrik och transporteras i en modul till byggarbetsplatsen. 
På plats monteras dessa ihop med andra moduler och en sammankoppling av 
installationer sker. På grund av transportmedlets mått begränsas även storleken på 
modulerna, vilket innebär att enbart vissa byggnader (kontor, skolor, bostäder) lämpar 
sig för denna byggmetod (Träguiden, 2003). Vanliga volymelement är till exempel 
färdiga badrum, trapphus eller hisschakt (Danielsson & Robertsson, 2008). De mest 
kompletta modulerna inkluderar fast inredning, installationer och ytskikt. 
3.4 Möjligheter vid utformning ur ett arkitektoniskt perspektiv 

Arkitektoniska kvaliteter är ett svårdefinierat begrepp, men kan liknas vid estetiska 
tilltalande ting. “Det finns inget facit för god arkitektur” (Boverket, 1997). 
Formuleringen arkitektonisk kvalitet är ett öppet begrepp som pekar på ständig 
förändring och omtolkning, med diskussion som underlag. Oenigheter kring vad som 
är god arkitektur finns alltid och något entydigt svar existerar inte. Oavsett inkluderar 
kvalitet värdeladdade aspekter, både positiva och negativa. För att genomföra en rättvis 
bedömning finns värdeladdade kriterier som bidrar till vilken kvalitet arkitekturen har. 
Att även ta kunskapsfronten i beaktning är en del av vad arkitektonisk kvalitet är. 
Slutligen påverkas bedömningen av makt och intressen, vilket innebär en avvägning 
mellan enskilda och allmänna intressen för samhället. (Johnsson et al., 2005). 
Definitionen bör omfatta aspekter som är estetiskt, funktionellt, tekniskt, socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt förankrade. En lyckad sammansättning av dessa och en 
fungerande helhet, kan anses vara god arkitektur (Johnsson et al., 2005). En varierad 
bebyggelse är ett sätt att skapa estetiska kvaliteter för samhället. Enskilda byggnader 
ska även samverka med de omgivande strukturerna för att uppnå sitt ändamål 
(Boverket, 1997).  
Kundanpassning är av stor vikt för att åstadkomma unika byggnader (Yossef & Chen, 
2015). Dock är det kostsamt att göra byggnader som har ett eget utseende (Perkins & 
Skitmore, 2015). Om dagens teknik skulle möjliggöra utformning med kundanpassade 
byggkomponenter skulle det leda till en höjd byggnadskvalitet. Dessutom skulle det 
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kunna leda till en ny arkitekturstil, där miljö integreras med det ingenjörsmässiga 
hantverket (Lim et al., 2011b). 
3.5 Kunskapsfronten för 3D-printing i dagsläget 

3D-modellering och BIM-användandet växer inom byggbranschen (Linderoth, 2013). 
Fler anammar den och ser vinsterna med metoden. Lim et al. (2011a) skriver: “Building 
Information Modelling will undoubtedly increase the use of digital information and will 
likely drive the application of automated modelling and manufacturing process within 
construction”. Detta antyder att utvecklingen mot en mer digitaliserad framtid även 
kommer integreras i produktionen.  
I dagsläget används additiv tillverkning i flertalet andra branscher och har så gjort sedan 
en tid tillbaka. För olika branscher används olika 3D-printingstekniker samt olika 
material. Inom arkitekt- och ingenjörsbranschen är 3D-utskrivna modeller ett vanligt 
förekommande användningsområde. Syftet är att visualisera byggnaden genom en 
fysisk modell och utnyttjas till marknadsföring. Produktutvecklare nyttjar tekniken av 
samma anledning för att kunderna ska få en realistisk uppfattning om produkten 
(Dimitrov & Beer, 2014).“Modelling is a typical application today, while fullscale 
construction is more speculative” (Buswell et al, 2007).  
Användningen av 3D-printing inom bil och flygplansindustrin har kommit långt. Ett 
exempel är en kanal till klimatstyrsystemet för ett flygplan, se figur 3.4. Här har delen 
skrivits ut i ett stycke i motsats till flera komponenter. 3D-printing möjliggör en 
förenkling av produkten och dess tillverkningsprocess, (Campbell, Williams, Ivanova 
& Garrett, 2011) vilket är intressant för byggbranschen.  

 
Figur 3.4. Flygplansdel som skrivits ut med hjälp av additiv tillverkningsteknik (u.å). 
En ytterligare fördel som 3D-printing har är hållfasthetsoptimering, vilket innebär 
minimering av material. Enligt Lu et al. (2014) innebär detta att hålrum skapas inuti 
produkten, noggrant placerade för att bibehålla styrkan hos komponenten (se figur 3.5). 
Hållfasthetsoptimering leder fortsättningsvis till både lägre kostnader, mindre material-
åtgång samt en lättare produkt, som behåller den yttre geometrin. Tekniken kan 
användas för att producera delar med krav kring akustik och isolering, som tack vare 
hålrummen medför goda ljud- och värmeisolerande fördelar. (Lim et al., 2011a). Detta 
kan vara av nytta för byggbranschen. 
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Figur 3.5. Dörrhandtag som tillverkas med 3D-printing. (u.å). 
Medicinbranschen är långt framme i användandet av 3D-printingtekniken. Exempelvis 
är 3D-utskrivna höftledsproteser (se bild 3.6) en produkt som massproduceras både i 
Europa och i USA (Eitel, 2013). För att optimera 3D-printing av dessa har Autodesk 
tagit fram en mjukvara (Autodesk, 2015). 3D-printing möjliggör unika produkter med 
snabbare tillverkningsprocess, kundanpassning till 100 procent, samt ett bättre 
slutresultat. (Kristiansson, 2015).  

 
Figur 3.6. Höftledsskål som tillverkas med 3D-printing. (u.å). 
För att kunna utnyttja 3D-printing optimalt behöver designprocessen anpassas, där 
parametrisk design är ett alternativ. Kombinationer med andra tillverkningstekniker är 
också en metod, som skulle lämpa sig. Mindre komponenter och fasadelement är objekt 
som är intressanta att tillverka i dagsläget med 3D-printing (Kristiansson, 2016b). 3D-
printing skulle kunna industrialiseras för detta, däremot kan det dröja innan det blir 
relevant för kompletta hus i Sverige. (Kristiansson, 2016a).  
I Umeå har ett forskningsprojekt, +Project, om 3D-printing av ett hus i träfibrer 
påbörjats. Projektet ska fungera som en katalysator för teknikutvecklingen i Sverige. 
Syftet är att i samarbete med lokala företag skapa nya innovativa träbaserade produkter 
för byggsektorn (Kristiansson, 2016b). 
3.6 Sammanfattning av valda teorier 

Att arkitektoniska kvaliteter är föränderliga togs upp i kapitel 3.4. Arkitekturen har 
genomgått många olika epoker genom dess historia och nya kommer att komma. 
Monséns arkitektkontor hävdar att 3D-printingstekniken är kapabel att framställa 
komplexa objekt (Monsén, 2014). 
Traditionell byggteknik möjliggör inte fri utformning, varpå arkitekturen drabbas 
negativt. Byggnader får en ointressant utformning på grund av begränsade till-
verkningstekniker. Istället bör nya produktionstekniker skapas som ger utformningen 
fler möjligheter till intressanta uttryck. (Buswell et al., 2007). 
De utskriftstekniker som beskrivs i teorin, kan öka möjligheterna för flexibel och fri 
utformning. I teorin påvisas det att möjligheter vid utformning och 3D-printings-
tekniker är sammankopplade. Van der Schueren (intervjuad i Fairs, 2013) instämmer i 
att arkitekter kommer få mer frihet vid utformningen tack vare 3D-printing. Han 
förutspådde även att 3D-printing kommer användas till att skapa arkitektoniska objekt 
i stor skala (Fairs, 2013). 
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Industriellt byggande hämmar möjligheterna för flexibilitet och varierad arkitektur 
(Jaganathan et al., 2013; Buswell et al., 2007). Buswell et al. (2007) pekar på att nya 
metoder inte utvecklas till sitt yttersta för att användas direkt i produktionen.  
Förankringen av 3D-printingstekniken i byggsektorn med industriellt byggande som 
huvudfokus kan framöver bli ett naturligt arbetssätt. Tack vare att byggdelar kan 
förtillverkas genom 3D-utskrift, liknas detta vid dagens industriella byggande. Till 
exempel skulle väggelement, i likhet med prefabricerade sandwichelement, kunna 
skrivas ut. Tekniken kan appliceras vid tillverkning av många andra olika komponenter. 
(Lim et al., 2011a). Se figur 3.7. Varje del som tas upp i kapitel tre har en anknytning 
till illustrationen under problembeskrivningen, se figur 3.8.  

 
Figur 3.7. Illustration över praktiska användningsområden som 3D-printing skulle 
kunna utnyttjas till (Lim et al., 2011a). 

 
Figur 3.8. Förhållandet mellan problemområde, utformning och produktion, samt den 
undersökta tekniken, 3D-printing (Blom & Landstedt, 2016). 
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4 Empiri 
I detta kapitel sammanställs och beskrivs den data som har genererats från genomförd 
fokusgrupp, intervjuer samt litteraturstudie. 
4.1 Företagsbeskrivningar 

Flexator är ett industriföretag, som har kontor och produktion från Eslöv till Upplands 
Väsby. Flexator har varit verksamt sedan år 1956, men då under namnet Oresjös 
fabriker. Med cirka 150 anställda tillverkar och säljer Flexator modulbyggnader i trä, 
exempelvis skolor och bostäder. De har levererat tusentals moduler med industriellt 
byggande som produktionsmetod och företaget växer stadigt. (Flexator, 2016). 
Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, som är verksamma i Sverige, Norge och 
Finland. Företaget bildades år 1967 och har idag totalt 13 000 anställda med både 
tjänstemän och yrkesarbetare. Peab har fyra affärsområden, vilka är bygg, anläggning, 
industri och projektutveckling. Företaget är ett av de tre största entreprenadföretagen i 
Sverige. (Peab AB, 2016). 
Swerea IVF är ett forskningsinstitut, som är en del av Swereakoncernen. Inom Swerea-
koncernen finns drygt 500 anställda som verkar inom fem dotterbolag. Företaget 
registrerades år 2004 och ägs till 43 % av staten genom Reaserch Institue of Sweden 
AB (RISE) och resterande del av fem ägarföreningar. Swerea IVF bedriver forskning 
inom produkt-, process och produktionsutveckling samt materialutveckling. Företaget 
utvecklar och hjälper till att införa ny teknik och metoder hos andra företag, som vill 
vara resurseffektiva. (Swerea, 2016). 
Företaget Tengbom är ett arkitektkontor, vilket verkar över stora delar av Sverige. 
Företaget har varit verksamt sedan år 1906 och har över 500 anställda. De har kunskap 
inom arkitektur, stadsbyggnad, restaurering med mera. Tengbom ritar många typer av 
byggnader allt från bostäder, till kontor, skolor och hela stadsdelar. De tar sig an både 
nybyggnationer samt renoveringsprojekt. (Tengbom, 2016). 
4.2 Fokusgrupp 

Under denna rubrik redovisas respondenternas svar och åsikter. Frågeformulär, 
sammanfattningar och utökade svar finns i bilaga 1. 
Byggbranschen är konservativ och teknikutvecklingen har skett långsamt hävdade 
respondenten från Flexator. Askin Cimen från Peab sade att ”Speciellt byggbranschen 
som är väldigt konservativ i sig, i sin utveckling. De gör ingenting förrän man är säker 
på något”. 
Vad gäller projektering har det skett en stegvis utveckling av nya metoder. Under lång 
tid har 2D-CAD använts, men det har ersatts av 3D-CAD och nu har även BIM 
implementerats. ”Har man väl introducerat något bra är man fast”, sade Victor 
Czajkowski på Peab angående införandet av 3D-CAD. 
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Respondenten från Flexator ifrågasatte ”Vad gör man, med informationen i BIM 
modellen!?”  Ett tänkbart användningsområde med 3D-printing skulle, enligt 
respondenterna, kunna vara inom byggproduktionen. Företaget ser möjligheten att 
skriva ut icke-bärande innerväggs-stommar, köksinredning och garderober. Askin 
Cimen, Peab, var tveksam till större produktioner ”Däremot så kan jag tänka mig att 
man kan jobba lite mer i produktionen sett med inredning och detaljer: dörrhandtag, 
inredning till badrum och kök”. 
Respondenten Victor Czajkowski, Peab, såg 3D-printing som ett komplement till 
dagens tillverkningsmetoder, men inte som någon ersättare av tekniken. Alla 
respondenter menade att 3D-printing av modeller är lämpligt ur visualisering- och 
marknadsförings synpunkt. 
Matt Patterson, på Tengbom, hävdade att 3D-printing skulle bidra till oändliga 
möjligheter för att skapa komplexa byggnader. Han sade ”Jag tror att som arkitekt ser 
man obegränsade möjligheter och att kunna göra något superkomplext kanske”. 
Fortsättningsvis menade en av respondenterna från Tengbom att man kan förlora mötet 
mellan material, där upplevelsen av struktur är viktig. Respondenten från Swerea och 
andra sidan påstod att känslan bevaras ”… för man kan skriva ut material som är 
blandat med trä och då får man känslan av trä dessutom”.  
Ur ett arkitektoniskt perspektiv skulle 3D-printing kunna bidra till fri utformning. Dock 
kvarstår hinder som arkitekter inte kan påverka. Exempelvis tillgänglighetskrav, 
lagkrav, krav kring brand, ljud och ljus, vilka alla hämmar den arkitektoniska friheten. 
För utdrag ur diskussionen se bilaga 2. En respondent från Peab hävdade ”Ekonomi är 
alltid en väldigt styrande faktor. / … / Om det är någon som ser vinning i det och ser 
att det är ekonomiskt lösbart så investerar man, då växer ju det här”. Detta instämde 
Flexator i, som dessutom ansåg att materialfrågan är ett hinder. 
Likväl begränsar traditionella byggtekniker denna utformningsfrihet, enligt Swerea. 
För att implementera 3D-printingen i byggbranschen, krävs en balans mellan de olika 
produktionsteknikerna samt hur de ska kombineras för att öka lönsamheten. Genom att 
ta fram komponenter som inte är möjliga att tillverka med någon annan tillverknings-
teknik, kan tekniken bli konkurrenskraftig i Sverige, menade Peab. En kombination av 
3D-printing och industriellt byggande är gynnsamt då tekniken redan används i Sverige, 
påpekade Tengbom. Likaså stod Peab bakom detta ”Då kan man komplettera med 3D-
printing till den befintliga tillverkningsmetoden”. Metoden 3D-prining är en flexibel 
teknik som möjliggör komplexa geometrier, instämde Swereas respondent. 
Flexators respondent ansåg att det finns arkitektoniska begränsningar med volym-
elementstekniken. Företaget har som syfte att producera enligt en upprepande effekt, 
dock eftersträvar marknaden en kundanpassning med individuella uttryck. Detta skapar 
konflikter mellan effektivitet och arkitektoniska kvaliteter. 3D-printing av byggdetaljer 
skulle kunna användas för att höja värdet på befintliga byggnader hävdade de. Peab 
ansåg att friheten att kunna utforma fritt är hämmad av dagens industriella 
byggtekniker. Exempelvis tillverkas HDF-bjälklag idag i långa, raka partier, vilka 
skulle kunna ha en helt annan organisk form om det gick att 3D-printa dem. 
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4.3 Intervjuer 
Under denna rubrik redovisas respondenternas svar och åsikter. Frågeformulär, 
sammanfattningar och utökade svar finns i bilaga 3 samt bilaga 4.  
4.3.1 Arkitektintervjuer Enligt de intervjuade innebär arkitektoniska kvaliteter allt från anpassning till befintlig 
bebyggelse till att skapa mervärde, trivsel och en upplevelse hos brukarna. Alla 
respondenter var överens om att form och funktion var de arkitektoniska kvaliteter som 
de värdesatte mest. 
Vid utformning av projekt är det huvudsakligen projektets gränser och beställarens krav 
som utgör ramarna för utformningsfriheten. Respondenterna ansåg att de har stora 
friheter att utforma det de önskar. Dock finns begränsningar, så som ekonomiska och 
juridiska, för i vilken grad de kan ta ut svängarna. Dessutom påpekades begränsningar 
vid utformning för den industriella byggtekniken. 
Respondenterna trodde att 3D-printingens möjligheter kan medföra positiva effekter. 
Samtidigt skulle det kunna leda till detaljer i övermått alternativt en monoton arkitektur. 
Implementationen av 3D-printing kan hindras av bristen på kunskap om 3D-
modellering trodde respondenterna från Tengbom. Skillnaden mellan projektering och 
produktion kan komma att minska i och med 3D-printing. Kunskapen om 3D-printing 
är begränsad, men respondenterna såg 3D-printing som en lösning för att minska 
skillnaderna. 
Med 3D-printing skulle individualistiska byggnader kunna skapas som medför en 
varierad stadsmiljö. Detta bidrar till en rikare arkitektur. Detaljeringen på byggnaderna 
och dess fasader kan bli högre. Arkitekterna tror att 3D-printing kan användas till att 
skapa detaljerade ornament och andra former, skapade i kombination med parametrisk 
design. Komponenter som kan optimeras med 3D-printing är exempelvis komplexa 
anslutningar mellan trappor och bjälklag samt objekt med stor variation. 
Respondenterna från Tengbom sade att 3D-printing skulle underlättat under 
produktionen, men de såg även faror. Tekniken skulle kunna gå över styr med ett 
överflöd av detaljer, dessutom kan känslan för materialet försvinna. Trots vissa risker 
och brister var respondenterna positiva till tekniken. De tror att tekniken kan användas 
till allt från modeller och detaljerade socklar till att vara lösningen på problem som 
uppstår med dagens produktionstekniker. 3D-printing skulle ge arkitekterna 
möjligheten att tillföra fler arkitektoniska kvaliteter som annars skulle bytas ut till 
förmån av andra kvaliteter. Tack vare detta kan nya arkitekturstilar bli verklighet. 
Vilken stil det blir är däremot oklart, enligt respondenterna. 
4.3.2 Telefonintervju med Flexator 
Det industriella byggandet som princip och volymelementstekniken, innebär nackdelar 
då de i stor grad begränsar valmöjligheterna för en fri utformning och ett individuellt 
uttryck. Detta beror på standardiseringen, vilken är nödvändig för att tekniken ska vara 
lönsam. ”Det innebär ju begränsningar i husets utformning på olika sätt och vis” sade 
Flexators respondent. Även modulernas former och mått är en begränsning eftersom de 
inte kan tillverkas i större skala än vad som ryms på dess transportmedel.  
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Flexator med volymelementstekniken som arbetssätt, strävar efter en så hög 
upprepningseffekt som möjligt. ”... att försöka, skapa upprepningseffekt, i allt vi gör 
egentligen / … / Och sen, det innebär inte att allting ser likadant ut. Men att vi försöker 
att arbeta med industriella principer”. Emellertid måste de samtidigt tillgodose 
kundernas behov och önskemål. Detta står ibland i konflikt med varandra.  
Om 3D-printing användes inom industriellt byggande i fabriken som Flexator, skulle 
det avse komponenter av icke-bärande karaktär, enligt respondent från Flexator. De 3D-
printade komponenterna skulle implementeras som en tillverkningsindustri. Där 
underleverantörer tar emot en fil från en BIM-modell, tillverkar och levererar en 3D-
printad komponent till modulföretaget. Komponenter som skulle vara intressanta att 
tillverka med 3D-printing är icke-bärande väggstommar, inredningar samt fallskivor i 
badrum, enligt Flexator. En fallskiva är ett typexempel på en produkt som kan 
optimeras med 3D-printing. Dock krävs det att 3D-printing är lönsamt med hänsyn till 
ekonomi och tid, innan det kan bli en vedertagen tillverkningsteknik. 
4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 

Resultat som har erhållits genom de kvalitativa undersökningarna, pekar alla i samma 
riktning. Byggbranschen, som många har ansett som konservativ, är på väg in i en ny 
era. 3D-printingstekniken har hittills använts för visualisering, men alla respondenter 
menade att potentialen är högre och att användningen av tekniken kan komma att öka. 
Enligt insamlad empiri finns ambitionen att utnyttja 3D-printing för interiöra 
komponenter, fasaddetaljer, gjutformar, lättväggar och i framtiden kunna skriva ut hela 
rumsmoduler. 3D-printing kan komma att bli ett komplement till nuvarande 
tillverkningstekniker, men kommer troligtvis inte ersätta dessa.  
Från fokusgruppen och de genomförda intervjuerna kan det konstateras att den fria 
utformningen är hämmad av det industriella byggandet som byggteknik. Det finns 
arkitektoniska begränsningar med volymelements- och prefabriceringstekniken.  
3D-printing är en teknik som främjar upprepande produktion för kundspecifika 
lösningar. Detta gör det intressant att införa tekniken i byggproduktionen. Trots stora 
möjligheter finns hinder för utformningsfriheten och svårigheter vid implementeringen 
av 3D-printing i produktionen. Till exempel ljud- och brandkrav samt juridiska och 
tillgänglighetskrav. Detta var samtliga respondenter eniga om.  
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel redogörs analys av insamlad empiri med förankring i det teoretiska 
ramverket. Studiens resultat presenteras och knyter samman frågeställningar och mål. 
5.1 Analys 

Utifrån teori och empiri har kategorier systematisk tagits fram med hjälp av 
grupperingar för att underlätta analys. Relevanta ord ur teorin och/eller från 
respondenterna valdes ut. Denna första uppdelning genomfördes för att skapa 
kategorier från en överskådlig bild av ingående grupperingar. Kategorier valdes med 
avseende på deras relevans. Processen har inneburit att se mönster och koppla dessa till 
varandra. Analysen som gjordes var av förklarande karaktär. Syftet var att beskriva 
vilken orsak och verkan som fanns. Denna analysmetod kallades för grundad teori.  
5.1.1 Industriellt byggande - prefabricering och volymelementsteknik 
Insamlad empiri hävdade att byggbranschen i allmänhet har en konservativ inställning 
till att införa nya metoder, vilket även Buswell et al. (2007) medgav. Emellertid har 
visats att Sverige är på god väg inom 3D-printing. Detta med hänsyn till uppkomsten 
av +Project och Monséns ROP- teknik.  
BIM och 3D-projektering bidrar med en mängd information som enligt intervjuad från 
Flexator kan utnyttjas till en högre grad. Att kopplingen mellan projektering och 
produktion måste bli starkare framkom under intervjuerna. En respondent från 
Tengbom sade ”Jag tror att det skulle kunna underlätta ganska mycket / … / om man 
har kopplingen mellan projektering och produktion…”. 3D-printing kan underlätta 
denna koppling (Buswell et al., 2007; Lim et al., 2009).  
Jansson (2010) antydde att det krävs en noggrann projektering för att prefabricerings-
tillverkning ska vara en fungerande lösning. Han påpekade att möjligheten för 
korrigeringar av komplexa anslutningar under produktionen blir hämmad. 3D-printing 
skulle kunna underlätta i produktionen, enligt intervjuade arkitekter och representanter 
från produktionen. De såg detta som en vidareutveckling av BIM, vilket möjliggör 
bättre utnyttjandegrad av information.  
Från insamlad empiri framgick det att användningsområdet av 3D-printing kan vara 
förtillverkning av delar som ingen annan teknik möjliggör, instämde Pierrakakis et al. 
(2014). Dessutom menade Lim et al. (2011a) att väggar och fasader kan skrivas ut. 
Intervjusvaren intygade detta och påvisade även möjligheten att skriva ut interiöra 
komponenter, arkitektoniska detaljer (se figur 5.1), samt icke-bärande innerväggar. En 
respondent från Peab yttrade att de är tveksamma till större produktioner.  

 
Figur 5.1. 3D-printade fönster i ett träfiberbaserat material. (Blom & Landstedt, 2016). 
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3D-printing kommer inte kunna ersätta dagens industriella byggande (Pierrakakis et al., 
2014). Detta belystes även av representant från Swerea under fokusgruppen. Det är 
istället troligare att 3D-printingtekniken kan samverka med dagens tillverknings-
tekniker. 
Dagens industriella byggande är starkt förknippad med de höga kostnaderna för 
tillverkningen av kundanpassade och individualistiska byggnader (Perkins & Skitmore, 
2015). En upprepande produktion är billigare och genererar inte samma byggkvalitet 
(Lim et al., 2011b).  
5.1.2 Möjligheter vid utformning ur ett arkitektoniskt perspektiv 
En tydlig definition av arkitektonisk kvalitet finns inte enligt respondenterna och 
Johnsson et al, (2005). Trots det beskrivs arkitektonisk kvalitet som ett öppet och 
föränderligt begrepp, med värdeladdade aspekter. En fungerande helhet kännetecknar 
god arkitektur. Detta innebär samverkan mellan estetik, funktion, teknik, miljö, 
ekonomi och sociala aspekter (Johnsson et al., 2005). Intervjuade arkitekter belyste 
vikten av att arkitekturen bidrar med trivsel, mervärde och variation i stadsrummet. 
Arkitekterna vid Tengbom ansåg att enkelhet och effektivitet var kvalitetsbidragande. 
Att bidra med en upplevelse samt anpassning till omgivning ansågs vara viktigt. 
Samtliga respondenter belyste begreppen form och funktion, som de viktigaste 
aspekterna för arkitektonisk kvalitet.  
Genom ROP och utskrift av exempelvis ornament och detaljer, kan ökad detaljerings-
grad åstadkommas (Monsén, 2014). Som förslag gav intervjuade arkitekter att utskrift 
av detaljerade socklar, ornament och stuckaturer kan ske. 3D-printing kan lösa problem 
som finns med dagens produktionstekniker. Tack vare denna teknik kan en ny 
arkitekturstil komma att bli verklighet enligt en arkitekt från Tengbom och teorin. 3D-
printing möjliggör även mer unika uttryck som bidrar till en varierad bebyggelse. En 
rikare bebyggelse där arkitekturen har en teknisk prägel kommer att existera framöver, 
ansåg såväl respondenterna liksom Monsén (u.å.).  
De stora möjligheterna för individuella lösningar är fördelaktigt, men stadsmiljön kan 
få ett oenhetligt formspråk på grund av mängden unika uttryck. Vid intervjutillfällena 
framkom förvånande nog viss skepsis till införandet av 3D-printing. Ty 3D-printingens 
potential skulle kunna erfordra ett nytt Art Nouveau med många olika uttryck, liknande 
figur 5.2. Innebörden i detta resonemang var att det krävs en balansgång mellan antalet 
upprepade byggnader till mängden unika byggnader.  

 
Figur 5.2. 3D-printad vägg. (u.å). 
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5.1.3 Hinder och begränsningar 
Det industriella byggandet har begränsningar, främst gällande balansen mellan 
massproduktion och maximal kundanpassning (Pierrakakis et al., 2014). Flexator 
medgav att volymelementstekniken hämmar arkitekters fria utformning och begränsas 
av transportmått samt standardisering vid produktion. Utformningsfrihet berodde på 
projektets omfattning och på krav angående ekonomi, juridik och material. Industriellt 
byggande samt nämnda aspekter ansågs vara begränsande faktorer. Erfordrat resultat 
påstod att det finns en strid mellan individualism och upprepande enheter, vars 
konsekvens innebär hinder för utformningsfrihet. Yossef & Chen (2015) belyste i sin 
rapport olika begräsningar som försvårar utnyttjandet av 3D-printing och dit hörde 
främst juridiska aspekter i form av lagkrav. 
Enligt respondenterna kan bristen på kunskap om 3D-printing, ligga till grund för 
eventuell begränsning vid utformningsskedet. “If you can design a shape on a 
computer, you can turn it into an object /… / depending of course on the capabilities of 
the printer” (Pierrakakis et al, 2014). Detta innebär att kunskaperna i ritverktygen och 
3D-printrarna sätter begränsningarna för vad som kan tillverkas. Investeringar i 
utbildning, organisering och utrustning måste tas i beaktning (Perkins & Skitmore, 
2015).  Dessutom ansåg respondenten från Flexator att hela branschen måste vara eniga 
om 3D-printing som teknik för att därmed bli konkurrenskraftig mot övriga industrier.  
5.1.4 Arkitektoniska kvaliteter 
I tabell 5.1 kan respondenterna och deras yrkesroll utläsas. De tre tabellerna 5.2 – 5.4 
visar en sammankoppling och analys över valda kategorier. Tabellerna 5.2 – 5-4 finns 
kompletta i bilaga 5.  
Tabell 5.1. Information om respondenterna. 
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Tabell 5.2. Koppling mellan respondenter, teori samt kategorier, 3D-printing (Blom 
& Landstedt, 2016). 

  
Från tabell 5.2 framkom att 3D-printingstekniken har stor potential, men som således 
har begränsningar som behöver utredas. Att man kan åstadkomma en snabbare 
produktion av unika lösningar kan ses som en stor potential för 3D-printingstekniken. 
En tänkbar begränsning kan vara 3D-printerns storlek som försvårar utskrift av större 
delar. En annan kan vara material som ännu inte är genombearbetade. Att samma antal 
respondenter påpekade 3D-printingens begräsningar och potential, kan dels bero på att 
dessa faktiskt existerar men skulle också kunna grundas i bristfällig kunskap.  
 
Sex av sju respondenter diskuterar 3D-printingens möjligheter, där utskrift av detaljer 
för inredning eller fasader är möjliga användningsområden.  Några andra kategorier 
som är av vikt är estetik, miljö samt ökad kvalitet. Med stöd från teori och empiri kan 
detta tolkas som att 3D-printing är en miljövänlig teknik som möjliggör god estetetik 
och form. Detta leder till en ökad kvalitet av komponenter. Ytterligare analys är att 
tekniken bidrar till kundanpassning, mervärde samt underlättar produktionen. Detta 
instämde bland annat respondent A i ”3D-printing kanske skulle underlättat under 
produktionsfasen”. Även en respondent från produktionen stöttade detta resonomang. 
Tabell 5.3. Koppling mellan respondenter, teori samt kategorier, Utformning (Blom & 
Landstedt, 2016).  

  
 
 



Analys och resultat 

25 

Gällande kopplingen mellan utformning och 3D-printing ansåg flest respondenter att 
det finns både begränsningar och möjligheter till en ökad kvalitet. Dessutom var 
ekonomi en viktig kategori som diskuterades av fem av sju respondenter. De påpekade 
den ekonomiska påverkan på arkitektonisk kvalitet, vilket överensstämmer med kapitel 
3.4.1. Ett förvånande resultat är att det, enligt teorin, inte finns begränsningar för vad 
man kan skriva ut för att höja det estetiska värdet av en byggnad. Majoriteten av 
respondenterna påstod däremot att det fanns begränsningar för utformningen, vilket 
pekar på skillnad mellan empiri och teori. En möjlig orsak till detta skulle kunna vara 
kunskapsbrist. 
Respondenterna menade att en potential är att 3D-printing är ändamålsenlig och kan 
användas för att få en höjd kvalitet. Enligt tabell 5.3 hävdade respondent D att 3D-
printing hade begränsningar som hämmade fri utformning, men att det samtidigt fanns 
potential att skapa kundanpassade lösningar som gav ökad kvalitet. Insamlad teori 
pekade i samma riktning och stod bakom svaret. 
 
Tabell 5.4. Koppling mellan respondenter, teori samt kategorier, Produktion (Blom & 
Landstedt, 2016).  

  
Det framgick i tabell 5.4 att 3D-printingtekniken har begränsningar inom produktionen 
då samtliga respondenter samt teorin stödde detta. Potentialen för tekniken finns, men 
är hämmad av tidigare nämnda begränsningar. Enligt respondent E fanns flera faktorer 
som hämmar teknikens etablering i produktionsfasen. Respondent F menade att ”Då 
kan man komplettera med 3D-printing till den befintliga tillverkningsmetoden”.  
De flesta var överens om att det finns möjligheter med 3D-printing. För fyra av sju 
respondenter var detaljer ett användningsområde, vilket är rimligt utifrån teorin. 3D-
printing kan förenkla en upprepningseffektiv produktion som genererar kundanpassade 
lösningar, ansåg personerna A, B, C och D. Ur detta resonemang, som pekar i samma 
riktning som teorin, kan analysen göras att tekniken är fördelaktig för produktion av 
mindre komponenter. ”Modelling is a typical application today, while fullscale 
construction is more speculative” (Buswell et al, 2007). 
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5.2 Vilken potential har 3D-printing i byggindustrin? 
3D-printing och additiv tillverkningsteknik har hög potential i nuläget. Genom en 
CAD-fil kan byggkomponenter genereras (Pierrakakis et al., 2014). Tekniken är 
fördelaktig då komplexa och unika lösningar kan erfordras under kortare tid, till en 
lägre kostnad (Pierrakakis et al. 2014). Fasadskivor, ljudabsorbenter, väggar (se figur 
3.7) och även fullskaliga byggnader kan skrivas ut (Peregoy, 2015). 3D-printingen har 
möjlighet att bidra till en positiv arkitektonisk effekt (Perkins & Skitmore, 2015). 
I Sverige utnyttjas ROP till att skanna och skriva ut byggdelar för att restaurera äldre 
byggnader och skapa förhöjd arkitektonisk kvalitet (Hörnkvist, 2014; Monsén 
Arkitekter, u.å.) +Project i Umeå visar att forskningen tar stora steg framåt, där frågan 
är hur 3D-tekniken ska användas, snarare än om det är möjligt (Kristiansson, 2016b). 
3D-printing möjliggör alltså höjd detaljeringsgrad, problemlösning för svårtillverkade 
delar och unika komponenter, samt har möjligheten att fungera för massproduktion.  
5.3 I vilken utsträckning kan 3D-printing användas, för att 
skapa arkitektoniska kvaliteter i Sverige? 

Det kan fastslås att 3D-printing redan används i Sverige för att bidra till arkitekturen. 
3D-printing av visualiseringsmodeller görs i stor utsträckning, vilket bidrar till en 
förbättrad arkitektur. ROP kan användas till restaurering av ornament men även vid 
nybyggnationer. Fasaden kan på så vis bidra med en upplevelse och höja det estetiska 
värdet.  Den skapar även mervärde i och med uppfyllande av tänkt funktion. Därför 
påvisades det att mindre komponenter (ornament, detaljer, fasadmatriser), samt 
gjutformar för olika kvalitetsbidragande byggdelar, var möjliga att tillverka redan idag 
för att skapa arkitektoniska kvaliteter i Sverige. 
5.4 Hur kan 3D-printing användas, för att få en ökad 
arkitektonisk kvalitet i industriellt byggande? 

För industriellt byggande skulle 3D-printing kunna utnyttjas till att skriva ut icke-
bärande byggkomponenter, med mer organisk geometri. Detta skulle medföra en 
högre arkitektonisk kvalitet för interiören. Det exteriöra kan få ökad arkitektonisk 
kvalitet genom att kundanpassade lösningar 3D-printas. Detta kan ske i större skala och 
på ett tidseffektivt sätt leverera ett fler unika byggnader. 3D-printing kan också 
användas för standardiserade komponenter. Då för att minska tidsåtgång och hålla nere 
kostnaderna (Pierrakakis et al., 2014), exempelvis vid tillverkning av en fallskiva för 
badrum. Detta kan ses som kvalitetshöjande tack vare att större fokus kan läggas på 
andra arkitektoniska kvaliteter. 
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5.5 Koppling till målet 
Målet var att utvärdera hur 3D-printing i Sverige idag skulle kunna öka arkitektens 
möjligheter vid utformning och vara produktionsanpassat. Kopplingen mellan empiri, 
frågeställningar och teori redovisas i figur 5.3.  

 Figur 5.3. Koppling mellan empiri, frågeställningar och teori, (Blom & Landstedt, 
2016).  
I Sverige kan 3D-printing utnyttjas som en kvalitetsbidragande åtgärd för om- och 
nybyggnation. Tack vare många olika utskriftstekniker kan önskade resultat uppnås för 
att skapa arkitektoniska kvaliteter och då bland annat inom industriellt byggande. Allt 
från fasadutsmyckning till större icke-bärande komponenter skulle kunna skrivas ut i 
Sverige. 3D-printing möjliggör mer avancerad arkitektur. Dock finns begränsningar 
som innebär viss hämmad uttrycksfrihet. För att 3D-printing ska bli en allmän teknik i 
Sverige krävs bättre kunskap om 3D-printing för byggbranschens aktörer. Dessutom 
behöver materialfrågan samt ekonomiska incitament utredas. Med utgångspunkt i figur 
3.8, har en schematisk bild som visar 3D-printingens, utformningens och produktionens 
anknytning till målet skapats, se figur 5.4.  
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Figur 5.4. Koppling mellan mål, problemtriangeln samt fördjupad tabell av 3D-
printingens möjligheter (Blom & Landstedt, 2016). 
I figuren ställs analysens kategorier, mot studiens empiri och teori. De tre sidorna på 
triangeln samverkar för att uppnå målet. Kategorierna: begränsningar, möjligheter och 
användningsområde är gemensamma för de tre knutpunkterna. Det bör innebära att 
dessa kategorier är av högsta prioritet får att åstadkomma arkitektoniska kvaliteter. Tio 
av 15 kategorier är positiva för 3D-printing (se tabell 5.5). Detta innebär att 3D-printing 
har större möjligheter än begränsningar. Resultatet stärks av att kategorier, empiri och 
teori är entydigt.  
Tabell 5.5. Samanställning av positiva och negativa kategorier från figur 5.4 (Blom & 
Landstedt, 2016). 
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6 Diskussion och slutsatser 
Under rubriken tillhandahålls en sammanfattning av studiens resultat, konsekvenser 
och begränsningar. Här presenteras framarbetade slutsatser samt förslag till vidare 
forskning. 
6.1 Resultatdiskussion 

Syftet var att mäta hur 3D-printing kan ge möjlighet till arkitekters fria utformning utan 
att produktionstekniken ska vara hämmande, vilket gick att mäta i denna studie. 
Buswell et al. (2008) menade att arkitekter upplever utformningsfriheten som 
begränsad samt att 3D-printingstekniken möjliggör produktionen av komplexa objekt. 
I enighet med detta påstod Gotschalk (2015) att 3D-printing skulle kunna lösa 
problemet mellan projektering och produktion. Då respondenterna i genomförda 
intervjuer var eniga anses resultatets trovärdighet vara hög.  
3D-printing är ett alternativ för att skapa byggnader med unika uttryck. Arkitekternas 
utformningsfrihet underlättas av denna produktionsteknik. Den kan bidra till att 
industriellt byggande blir effektivare när det kommer till kundspecifika lösningar. Detta 
understöds av såväl arkitekter som av personer ute i produktionen. Likaså finns gott 
stöd i teorin. Ett exempel var ROP-teknikens potential till att uppnå ökad arkitektonisk 
kvalitet. 
Metodtrianguleringen som utnyttjades har varit värdefullt för att analysera arbetets 
validitet. En viss generalisering har gjorts. Alla arkitekters uppfattning kring frihet att 
utforma är olika. Förmodligen finns det vissa som inte anser sig begränsade, medan 
andra som inte har den frihet de önskar. Dessutom har samtliga respondenters åsikter 
värderats lika tungt oavsett deras yrkesroll. Där exempelvis en arkitekts kunskap om att 
underlätta produktionen har samma värde som en respondents kunskap från 
produktionen. Dessa generaliseringar har gjorts vilka påverkar resultatet.  
Eftersom tre arkitekter med olika bakgrund har intervjuats och svaren pekar i samma 
riktning, kan resultatets validitet anses vara hög. Detta förstärktes då samma frågor 
ställdes till respektive arkitekt. Vid jämförelse stämde svaren överens. Viktigt att 
poängtera är att studien var av upplevelsebaserad art, vilket försvårar möjligheten att 
uppnå samma resultat vid liknande studier. I och med att begreppet arkitektonisk 
kvalitet har varierade definitioner (Johnsson et al., 2005) förekom viss variation bland 
respondenternas svar. Emellertid var slutsatserna de samma för samtliga arkitekt-
respondenter.  
Om de företag som ingick i studien inte hade medverkat, kunde eventuellt utfallet av 
arbetet sett annorlunda ut. Tengbom som pekade på innovation av nya tekniker, visade 
engagemang rörande 3D-printing. Det kan diskuteras huruvida ett litet privat 
arkitektkontor hade ställt sig till detta. Man kan även ta upp hur en enskild snickarfirma 
kunde bidragit med godtyckliga svar kretsande industriellt byggande. Valet av företag 
hade stor inverkan på slutresultatet och samt studiens reliabilitet.  
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Frågeställningarna anses vara genomarbetade då insamlat material kunde besvara dessa 
och uppnå målet. Syftet med frågeställningen Vilken potential har 3D-printing i 
byggindustrin? var att få en övergripande bild. Om ett spetsigare resultat önskats borde 
frågan ha omformulerats. Frågeställningarna har stämt bra överens med målet, vilket 
inneburit att detta kunnat uppnås. Slutligen kunde det konstateras att arbetets validitet 
och reliabilitet var hög. 
6.2 Metoddiskussion 

Eftersom en del av rapporten syftade till att undersöka arkitekters möjlighet till fri 
utformning, alltså en upplevelse- och åsiktorienterad studie, krävdes en kvalitativ 
studie. Med fallstudie, som huvudangreppssätt, har detta visat sig vara ändamålsenligt. 
Med avseende på företaget, Tengboms, innovativitet och kompetens var det ett lämpligt 
fall för studien. 
För datainsamling var genomförda intervjuer med arkitekter på Tengbom ett 
genomtänkt val. Resultatet skulle kunna stärkts ytterligare om fler personer intervjuats 
från Tengbom samt personer med djupare kompetens om 3D-printing. Med fler 
intervjusvar skulle en mer tillförlitlig generalisering kunnat genomföras vilket hade 
påverkat resultatet. Att hålla en telefonintervju med en av respondenterna var 
fördelaktigt utifrån tillgänglighet och tidsbesparing.  
Intervjuerna har spelats in på två mobiltelefoner för att säkerställa att materialet inte 
försvinner. Då respondenterna själva har kommit med passande önskemål om tider och 
platser var detta positivt för intervjuernas utfall. Att transkribering har skett i direkt 
anslutning till avslutade intervjuer och då skrivits med hög noggrannhet är fördelaktigt. 
Mycket information som annars kunde gått förlorat har varit till nytta för slutresultatet.  
Till samtliga respondenter har en sammanfattning skickats för godkännande om 
innehållet. Detta har bidragit till att utlämnade uppgifter är korrekta och att missförstånd 
har minimerats samt färre felkällor.  
Insamlingsmetoderna har varit goda, dock kunde resultatet stärkts ytterligare med bättre 
utförande. Med mer inläsning som underlag hade djupare frågor kunnat ställas vid 
fokusgruppen, som hölls något tidigt i projektet. Det hade varit intressant att intervjua 
flera personer utifrån industriellt byggande, då det insamlade materialet inom detta var 
något magert.  
Erfordrat resultat från telefonintervjun var tillförlitligt, dock kunde frågeunderlaget haft 
tydligare vinkling mot arkitektonisk kvalitet. En telefonintervju med inblandade parter 
i +Project skulle varit av intresse för en nulägesanalys av Sverige. Med denna bakgrund 
finns smärre förbättringsförslag som bör tas i beaktning vid framtida arbeten.  
En annan kategorisering kunde ha gjorts och hade eventuellt bidragit till ett annat utfall. 
För att stärka kvaliteten på arbetet, har källor granskats kritiskt och valts med senaste 
relevans. Då det har varit möjligt att hitta flera referenser som anser samma sak, har det 
förstärkt reliabiliteten. 
Tack vare att endast små hanterbara avsteg har gjorts från tidplanen, påvisar det hög 
trovärdighet. Tidspress kunde lett till ett mindre trovärdigt resultat, vilket har 
reducerats. Minimering av hastiga och ej underbyggda beslut har också arbetats bort 
genom diskussion. 
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6.3 Begränsningar 
Den genomförda studien är generellt giltig och applicerbar på likvärdiga kontor som 
Tengbom, Jönköping. Informationen som erhållits från företaget har varit specifikt för 
just arkitekter snarare än Tengbom, som företag.  
Enligt avgränsningarna har ingen fördjupning genomförts inom tid, kvalitet, miljö, 
juridiska uppgifter eller användbara material för 3D-printingstekniken. Parametrarna 
nämndes av respondenter vid flertalet tillfällen där de ansåg att dessa var intressanta 
punkter. Likaså togs olika utskriftstekniker upp i teoriavsnittet, men dessa har ej 
utvärderats djupare i denna studie. De presenterades för att få en ökad förståelse för 3D-
printningens potential. Istället behölls fokus på de arkitektoniska kvalitéerna som kan 
uppnås, för att kunna bidra med ett bra resultat. 
6.4 Slutsatser och rekommendationer 

I problembeskrivningen påpekades det att 3D-modellering minimerar problem som 
uppstår mellan projekteringen och produktionen (Linderoth, 2013). Dessutom är 
industriellt byggande en produktionsteknik som är begränsad gällande arkitekternas 
utformning (Jaganathan et al., 2013; Buswell et al., 2008). I enlighet med Linderoth 
(2013) innebär det att BIM behöver användas mer i projekteringen. En slutsats kan dras 
att 3D-printing kan minimera problemen, då den möjliggör större utformningsfrihet 
(Gotschalk, 2015). I och med detta slipper arkitekturen anpassas efter produktionen och 
utformningsmöjligheterna ökas för arkitekterna. Tack vare att 3D-printing växer runt 
om i världen (Zhang & Koshnevis, 2012; Nohrstedt, 2014; Buren, 2015), innebär det 
dessutom att potentialen för tekniken ökar.  
6.4.1 Slutsatser 

 Slutresultatet pekar på att form och funktion är två stora faktorer, för att uppnå 
god arkitektonisk kvalitet.  

 3D-printing ger ökad frihet mellan projektering och produktion. 
 3D-printing har möjligheter, men påverkas av vissa begränsningar.  
 3D-printingstekniken är möjlig att använda som tillverkningsmetod för mindre 

byggkomponenter i Sverige för att få en ökad arkitektonisk kvalitet.  
 Det finns bristfällig kunskap om 3D-printing.  
 3D-printing underlättar och möjliggör produktion av unika lösningar. 
 Fullskaliga byggnader är inte möjliga i dagsläget i Sverige, däremot finns 

betydligt större potential utomlands. 
 I dagsläget är det möjligt att kombinera industriellt byggande med 3D-printing. 

6.4.2 Rekommendationer 
 Den svenska lagstiftningen behöver ses över och anpassas för att 3D-printing 

ska kunna etableras. 
 Ekonomiska incitament kommer krävas för att tekniken ska kunna utvecklas. 
 Undersökningen har gjorts för arkitektonisk kvalitet som begrepp nu, vilket kan 

förändras över tid. Detta måste tas i beaktning i kommande undersökningar. 
 Under projekteringsfasen krävs ökad kunskap i hur ritverktygen fungerar. För 

produktionsfasen är större kunskap nödvändig inom 3D-printrarnas kapacitet. 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att 3D-printing kan vara en tänkbar lösning för 
att minimera kompromisser mellan projektering och produktion. Enligt arbetet kan fler 
parter (arkitekter, byggarbetare och kunder) bli nöjda genom införandet av denna 
teknik. Arkitekter kan utforma det de önskar, som dessutom är möjligt att producera. 
Detta påvisar möjligheten till kundanpassning och tack vare detta kan arkitektoniska 
kvaliteter åstadkommas. 
6.5 Förslag till vidare forskning 

För vidare studier kan det vara intressant att studera hur 3D-printing och parametrisk 
design kan användas för att optimera tekniken. Hur dessa skulle kunna vara ett nytt 
arbetssätt för byggbranschen kan utredas. Frågor som har uppstått i denna studie är för 
det första om bättre kundanpassning kan uppnås. För det andra om hur kunskapsfronten 
kring 3D-printing och parametrisk design ser ut. Genomförd studie pekade på bristfällig 
kunskap. Vilka förbättringsåtgärder finns?  
En intressant upptäckt var att samtliga arkitekter ansåg att form och funktion var av 
största vikt när arkitektoniska kvaliteter diskuterades. En balans behöver finnas mellan 
dessa. Vad innebär en denna balans? Hur kan 3D-printing medverka för att uppnå 
balans? Detta skulle vara angeläget att diskutera.  
Något som har nämnts av respondenter och teori är parametrar som tid kvalitet, miljö 
och material för 3D-printing. Även juridiska begränsningar inom Sverige och EU har 
påpekats. Dessa parametrar har inte analyserats djupare då tillgängliga resurser inte 
varit tillräckliga. Dessa kan diskuteras och analyseras i framtida studier rörande 3D-
printing som produktionsteknik.  
Begreppet arkitektonisk kvalitet och de arkitektoniska stilarna förändras konstant. Ett 
resultat av arbetet var att dagens byggnation saknar liv och att koppling mellan platsen 
för byggnaden och användarna är otydlig. Super Deco är Monsén arkitekters nya 
arkitektoniska stil, där fasaderna ska berätta en historia och vara personliga med hjälp 
av 3D-printing (Monsén, 2014). En studie om hur Super Deco och 3D-printing skulle 
ta sig uttryck och bidra till arkitekturen kan vara intressant. Även en jämförelse med 
Art Nouveau och miljonprogrammet, vilket togs upp av några respondenter i denna 
studie, som trodde att 3D-printing skulle kunna leda till dessa utfall. 
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Frågeformulär Fokusgrupp 

ÖPPNINGSFRÅGOR:  
1. Företagspresentation  

a. Vilken är din roll i företaget?  
b. Hur arbetar ni som företag idag, gällande byggtekniker?  
c. Hur upplever ni att teknikutvecklingen är i byggbranschen?  
d. Hur långt har ni kommit med teknikanvändningen?  

 
INTRODUKTIONSFRÅGOR:  

2. Vad vet ni om 3D-printing?  
 

• Film: Contour Crafting https://www.youtube.com/watch?v=31jkjsZPjtQ  
 

3. Visionera. Vad skulle 3D-printing kunna lösa/användas till?  
 

4. Vad hindrar oss från att införa 3D-printing?  
 

5. På vilket sätt skulle 3D-printing kunna förändra din/företagets vardag?  
 
Paus  
 
ÖVERGÅNGSFRÅGOR:  

6. Vad tror ni det finns för fördelar och nackdelar med 3D-printing?  
 

7. Om resurser fanns för att använda 3D-printing nu, hur skulle ni använda det?  
 

8. Varför har andra industrier kommit längre i användandet av 3D-printing för 
produktiv nytta?  

• Ortopedbranschen – proteser, gips.  
• Medicinbranschen – organ, blodkärl, medicinska instrument.  
• Design industrin – möbler, stolar, kläder.  
• Industrier – metallkomponenter, delar till motorer, flygplansdelar.  
• Byggbranschen - ?  

 
NYCKELFRÅGOR:  

9. Vilka problem finns mellan projekteringsfasen och produktionsfasen?  
a. Hur kan 3D-printing vara lösningen på dessa problem?  

 
10. Hur anser ni att dagens byggtekniker påverkar utformningen av byggdelarna?  

 
11. Hur skulle 3D-printing kunna vara lösningen för en fri utformning?  

 
AVSLUTNINGSFRÅGOR:  

12. Var 3D-printing det ni förväntade er att det skulle vara?  
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13. Sammanfatta intressanta/viktiga punkter som du tänkt på under mötet?  

a. Konstruktiv kritik  
b. Intressanta diskussioner  
c. Åsikter  

 
14. Övriga tankar?  

 
15. Något ni vill tillägga?  
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Sammanfattning av fokusgrupp  
Askin Cimen: Projektchef på Peab AB i Jönköping. Före detta elev på JTH. Jobbat på 
Peab sedan 2010. 

Askin har sedan tidigare en förståelse för principen av 3D-printing.  

Tidigt under Fokusgruppen tror Askin Cimen att 3D-printing kan användas till 
visualisering i projekteringen för att se och minimera fel. Han tror även att det skulle 
kunna användas i produktionen till att producera småhus. Pekar på att det finns många 
krav som behöver uppfyllas så som brand, bärighet mm. Tror på att det kan användas till 
att skapa inredning. Fasadmaterial är även något Askin tror att 3D-printing skulle kunna 
användas till.  

Pekar på att tillverkningsprocessen med 3D-printing är lik prefabriceringsprocessen och 
att det då är onödigt att göra något med en ny teknik, som man redan gör idag. 3D-
printingen tror han ändå skulle kunna användas för att göra formarna, speciellt vid 
komplexa komponenter. Vid simpla former tror han att de vedertagna byggteknikerna är 
smidigare. 

Hinder för 3D-printing anser Askin vara ekonomi, genomförbarheten med flera. En 
teknik behöver vara lönsam för att den ska växa och implementeras. Speciellt i 
byggbranschen som Askin påpekar är konservativ och inte tar till sig något innan den är 
helt säker på det nya. 

Produktionen vill ha montörer och inte snickare anser Askin, dvs. kan 3D-printing bidra 
till detta är det positivt. 

Vid tillfrågan om varför andra branscher kommit längre i användandet av 3D-printing 
pekar Askin på att det måste fungera praktiskt, vilket det inte gör än i byggbranschen. 
Dessutom måste det fungera med alla aktörer utöver de tekniska bitarna. Alla aktörer ska 
vara överens om arbetssättet.  

Anser att många problem som uppstår, försvinner med tiden när 3D-projektering 
används. Krockar visualiseras i projektering vilket gör att många av problemen kan lösas 
tidigt.  

Askin tror att 3D-printade komponenter är en framtid i sig och att det är det första steget 
man bör sikta på. Undrar under diskussionerna om det finns företag som tillverkar och 
utvecklar 3D-printrar.  
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Sammanfattning av fokusgrupp 
Viktor Czajkowski: installationssamordnare på Peab AB sedan 2011.  

Jobbar mycket med BIM och 3D i projekteringen. Han tycker att VS och Vent-sidan 
jobbar mer med BIM än vad arkitekter och konstruktörer gör. Peab som företag utnyttjar 
BIM för större projekt som överskrider 30 miljoner kronor.  

Personligen har Victor jobbat med 3D sedan 2007. Han hävdar att man inte vill gå 
tillbaka till 2D-cad nu när 3D-cad är det som används. ”Har man väl introducerat något 
bra är man fast”, säger han.  

Victor är medveten om att 3D-printing är en ny teknik som används frekvent i andra 
industrier än byggbranschen, t.ex. för utskrift av bildelar i metall. Att använda metoden 
Contour Crafting eller betongprintning hävdar Victor inte är de främsta sätten för att 
nyttja denna teknik. Istället handlar det om att konkurrera med andra industrier och ta 
fram delar som inte går att tillverka på något annat sätt. Som exempel ger Victor 
ingjutningsgods eller andra plastdetaljer, men huruvida det då tillhör byggbranschen bör 
diskuteras. Ett troligt användningsområde inom byggsektorn skulle kunna vara att skriva 
ut formar som man kan gjuta i. En jämförelse han gör är hur man skulle kunna 3D-printa 
en rund form istället för att spika ihop en rund form samt vilka besparingar det skulle 
innebära. Han ser 3D-printing som ett komplement till dagens tillverkningsmetoder.  

Vad gäller utskrivna hus i fullskala finns begränsningar för vilken byggnadshöjd som kan 
åstadkommas, men han ser stor potential för printa ut byggnadskomponenter. En 
förutsättning för att detta ska lyckas är dock att det blir billigare och går fortare att 
tillverka dessa med hjälp av 3D-printing istället för andra tillverkningsmetoder.  

Om 3D-printing skulle användas ute i produktionen på Peab skulle detta innebära att man 
får dra ner på personal eller göra en omfördelning av resurser. Att inte snickra så mycket 
på byggarbetsplatsen, utan mest montera kommer innebära enklare arbetskraft.  

Potentialen för i vilken utsträckning som 3D-printing kommer användas i framtiden, om 
det är lönsamt, är enorm. Victor anser att det då inte finns några begränsningar alls. Allt 
kommer vara 3D-printat. Metoden kommer möjliggöra att man kan byta material (från 
betong till trä, stål osv) under tiden man skriver ut, vilket leder till att man kan skriva ut 
vattenrör och elledningar direkt.  

Victor anser att byggbranschen har lägre toleranskrav än exempelvis bilindustrin. 
Attityden är mer förlåtande för toleransproblem, vilket skulle kunna förhindras med 3D-
printing eftersom allt blir precist och korrekt.  

En möjlig komponent att skriva ut är en våtrumsmatta med inbyggd golvbrunn, vilket 
skulle bidra till att inga skarvar behöver finnas som annars skulle kunna orsaka problem. 

Enligt Victor är en möjlig orsak till att byggindustrin inte har samma teknikutveckling 
som andra branscher, att byggsektorn är reglerat av fler lagar och krav.  

Problem mellan projektering- och produktionsfasen, hävdar Victor, är att när man ritar i 
3D blir allting snävare. Man tror att det går att bygga in fler funktioner/komponenter på 
samma yta just för att man kan göra kollisonskontroller och se var det finns plats över. 
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Toleranserna i projekteringen är lägre än i produktionen. Vinsten med att använda 3D när 
man ritar är just att man kan förhindra byggfel.  

Genom att under projekteringen vara noggrann och rita precist får man en fulländad 
modell som kan ligga till grund för 3D-printing. Då skulle spill minimeras plus att 
byggkomponenterna bara skulle passa på ett ställe då de är ”skräddarsydda”. Detta kan 
liknas vid IKEA konceptet, vilket skulle medföra nolltolerans inom branschen.  

Victor anser att friheten att kunna utforma fritt är hämmad av dagens byggtekniker. Som 
exempel ger han HDF-bjälklag som idag produceras i långa, raka partier, vilka skulle 
kunna ha en helt annan form om det gick att 3D- printa dem. Czajkowski ger också ett 
förslag om att man skulle kunna skriva ut armering i framtiden.  
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Sammanfattning av fokusgrupp  
Ola Adolfsson: VD på Flexator AB i (Anneberg).  

Detta är ett medelstort industriellt byggföretag. Han anser att volymelementstekniken, 
som är Flexators byggteknik, har arkitektoniska begränsningar. Teknikutvecklingen är 
långsam i byggbranschen, men att det är bra utveckling av hjälpmedel ex mobiler. I 
dagsläget arbetar företaget med BIM modeller genom att projektera i Revit. Från att 
under 25 år projekterat i 2D-cad övergick de år 2010 till 3D och bim. Företaget har stort 
intresse i hur man använder all information som finns i bim-modellen och hur den kan 
appliceras tydligare i byggbranschen. Idag används den främst för att skriva ut enkla 
modeller för visualisering och marknadsföring.  

Flexator ingår i ett projekt tillsammans med Swerea och BLB i Värnamo, vilket syftar till 
att kunna skriva ut byggkomponenter. Vi vill kunna skriva ut icke bärande 
innerväggsstommar. 

För att kunna skriva ut komponenter är materialfrågan är av stor vikt, men lämpligtvis 
kommer någon träfibermassa att användas som är beständigt mot brand och klarar andra 
krav. Detta skulle kunna bli verklighet inom en två års period tror Ola. Projektet kan 
liknas vid ett pågående projekt i Umeå där man ska kunna printa ut ett helt hus. För 
Flexator är det största hindret från att införa 3D-printingen i produktionen att inget 
material är tillräckligt bra än och att det inte finns någon tydlig ekonomi för det.  

Det finns svårigheter med att få ut det i produktionen och den tillfälliga fabriken. Redan i 
dag finns tekniken representerad i byggbranschen anser Ola, i form av till exempel 
mineralull, stenull som produceras i lager på lager och som sedan transporteras till 
byggarbetsplatsen som en komponent. Komponenter som Flexator kan tänka sig att 
skriva ut i framtiden är köksinredning och garderober, men för tillfället modeller för 
visualisering och installationssamordning. Genom at printa ut små husmodeller kan 
mervärde skapas och möjlighet till ständiga förbättringar underlättas. Trots att en 
byggnad är en extremt komplex produkt tror Ola att man kan printa ut vissa delar. 

Flexator har som mål att producera många likadana enheter, eftersom detta förenklar 
produktionen, dock ser inte marknaden ut så. Hur man produkt-utvecklar och hur man 
sedan producerar kan ibland vara ett problem ur informations- och 
effektiviseringsperspektiv. Vad man då vill hitta är en slags kombination av detta, vilket 
är “Mass Costumization”. Man ska kunna utforma produkten som kunden vill ha den till 
rätt pris och rätt kvalitet, med vettiga produktionsförutsättningar. Då det är enkelt att 
projektera med hänsyn till BIM, kan man ta den informationen och på ett enklare sätt 
föra över den till produktionsfasen. På så vis kan man producera det kunden vill ha utan 
problematik i produktionen, men det är en ekonomisk fråga. Ekonomin begränsar 
huruvida produktionen kan genomföras med 3D-printing.  

Ett annat användningsområde är hur man med 3D-printing skulle kunna höja det 
arkitektoniska värdet på befintliga byggnader. Printade detaljer eller tryckta texter på 
fasader mm.  

Nästa steg i Flexators fabrik skulle kunna vara en maskin/robot som monterar ihop 
komponenter och på så vis höjer automatiseringsgraden. 
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En anledning till varför inte byggbranschen har kommit lika långt inom den additiv 
tillverkningsbranschen som andra branscher har gjort, kan bero på avsaknaden av 
utvecklingsavdelningar anser Ola.  

Problem som finns mellan projektering och produktionsfasen är exempelvis att isolering 
av installationer inte tas i beaktning när man projekterar för undertaket och att detta står i 
motsats till hur man jobbar inom lean production.  

Ur ett arkitektoniskt perspektiv skulle 3D-printing kunna bidra med fri utformning och på 
så vis vara optimalt för att minska energibehovet, men samtidigt finns det många hinder 
som arkitekter inte kan göra något åt. Exempelvis tillgänglighetskrav, lagkrav, krav kring 
brand, ljud och ljus vilka alla hämmar den arkitektoniska friheten.  

Flexator önskar att, inom några år, få testa tekniken och printa ut exempelvis ett litet 
cykelskjul och använda som testobjekt. Tänkbar kund för detta skulle kunna vara Tranås 
kommun.  
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Sammanfattning av fokusgrupp 

Matt Pattersson: Arkitekt på Tengbomgruppen AB i Jönköping.  

Anser att Sverige har en bättre helhet, ett mer genomtänkt koncept, när det gäller BIM än 
Storbritannien. 

Tidigt under Fokusgruppen anser Matt Pattersson att 3D-printing skulle ge oändliga 
möjligheter vid utformningen. Det skulle ge möjligheten att skapa komplexa byggnader, 
personlig arkitektur och individuella uttryck. 

Matt tror att en kombination av 3D-printing och prefab kan bli bäst. Han anser att prefab 
är vedertaget i Sverige och att i kombination med 3D-printing kan det fungera och 
samtidigt ge möjligheten till nya byggnadsformer. 

Fler funktioner som 3D-printing enligt Matt skulle kunna ha är att skriva ut komponenter, 
som lösning på problem som uppstått. Även att skriva ut en form för fasaden för att 
möjliggöra en mer komplex fasad, vilket annars är begränsat av hur komplicerade 
formarna kan göras av hantverkarna. Han spekulerar i att hela kök eller badrum skulle 
kunna skapas med 3D-printing.  

Senare under mötet, när ämnet diskuterats mer ingående har en bättre uppfattning bildas 
om ämnet och Matt anser då att det positiva med 3D-printing, huvudsakligen är 
flexibiliteten.  

En negativa aspekt som bör beaktas är enligt Matt kostnaden, vilken måste vara 
tillräckligt låg för att tekniken ska kunna konkurrera med vedertagna 
tillverkningstekniker. Begränsningar i storleken av byggnader vid produktionen av 3D-
printerns storlek samt att 3D-printing kanske inte är anpassad till det Svenska klimatet då 
isolering krävs, är andra aspekter. 

Matt funderar över materialen som används med 3D-printing, vilka är annorlunda jämfört 
med ”original” materialen. Hur kommer materialen att upplevas när 3D-printing 
används? Kommer man fortfarande få mötet med materialen, och känslan som de ger på 
ett sådant sätt att upplevelsen av rummet inte förstörs? Han funderar även kring 
materialens hållfasthet. Om materialen som används vid 3D-printing kommer vara lika 
starka som materialen som används annars, exempelvis metall. 

Vid tillfrågan om varför andra branscher har kommit längre i användandet av 3D-
printing, anser Matt att det beror på att de hanterar mindre komponenter, där ingen 
produkt är i samma skala som en byggnad. Sedan pekar han även på kostnadsbiten, att de 
har möjligheten att ta ha ett högt pris för produkterna, vilket inte är möjligt i 
byggbranschen.  

Problem som finns mellan projekteringen och produktionen anser Matt är att det är 
mycket ansvar på BIM-samordnaren. Ansvarsområdet. Modellen måste vara 100 % 
korrekt för att kunna använda den i produktionen istället för pappersritningar.  

Om modellen är korrekt kommer man kunna få exakt det man önskat med nolltolerans, 
tror Matt. Detta föreslår han skulle kunna appliceras på exempelvis komplexa fasader 
som ett glasparti, där metallstommen tillverkas med 3D-printing. Nolltoleransen medför 
en säkerhet i att allt passar.  
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För fri utformning tror Matt att 3D-printing skulle kunna användas för att skapa 
komplexa komponenter, som annars är svåra att göra med de vedertagna byggteknikerna. 
Det skulle öka möjligheten att få skapa ett utryck samtidigt som det är ekonomiskt 
hållbart. Detta kan enligt Matt mycket väl öka i användning när väl teknikerna finns. 

Matt pekar på att likt det tog lång tid för den industriella processen att etablera sig, 
kommer även det ta tid innan 3D-printingen har kommit så långt att byggbranschen är 
mogen att ta emot den. Troligtvis är det ekonomin som är den styrande faktorn för när 
3D-printing kommer bli etablerad i byggbranschen anser Matt. Men när väl det är löst 
kommer branschen att ta till sig tekniken. 

3D-tekniken skulle kunna bidra med en helt ny tillverkningsteknik. Matt föreslår att man 
skulle kunna bygga upp stommar med trådar av utskrivet material. Detta skulle enligt 
Matt även kunna appliceras på lättväggar där insidan endast består av trådar samtidigt 
som väggen får ett ytskikt.  
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Sammanfattning av fokusgrupp 

Heleen de Goey: Industridoktorand inom forskarskolan. Det vill säga att hon forskar vid 
Tekniska Högskolan i Jönköping samt jobbar för Swerea IVF. Forskar om design samt 
additiv tillverkning. Deltar i ett samarbete mellan Swerea IVF och Flexator om hur 
additiv tillverkning kan användas i byggbranschen i träindustrin. 

Heleen de Goey tycker att flexibiliteten är en stor fördel som 3D-printing ger och menar 
att det idag är möjligt att skriva ut mer komplexa komponenter.  

Dock anser hon att tekniken är begränsad av materialen och tillverkningsprocesserna. 
Materialen kommer inte vara ett problem i framtiden, då nya material har uppfunnits. Det 
kommer enligt Heleen även krävas nya system för att kontrollera att byggnaderna håller 
samt nya sätt att tänka. Dels hur uppbyggnaden ska ske samt hur det ska fungera rent 
praktiskt att skriva ut komponenter i produktionen. Dessutom pekar hon på att nya regler 
kommer behöver framarbetas för just 3D-printing. 

Anser att 3D-printing skulle kunna användas till allt möjligt, men att det inte är 
nödvändigt. Heleen förklarar att hon skulle använda det till komplexa komponenter, men 
att det inte behövs vid simpla konstruktioner. De tillverkningstekniker som finns idag är 
redan effektiva och troligen billigare, när det rör sig om de simplare formerna. Dock tror 
Heleen att 3D-printing kan vara aktuellt vid simpla komponenter då många installationer 
ska integreras i elementet.  

Heleen konstaterar för de övriga deltagarna vid Fokusgruppen, att kompletta badrum är 
en framtidsvision och inte är möjligt i dagsläget.  

Swerea IVF har skrivit ut med ett material som innehåller trä, där även känslan av trä 
bibehålls mer eller mindre. Även lukten och strukturen är liknande och det fungerar även 
med andra material, som exempelvis metall. Dock har materialen inte samma hållfasthet 
jämfört med ursprungsmaterialen. Men enligt Heleen pågår forskning om strukturen för 
att skapa samma styrka. 

En positiv aspekt med 3D-printing är att det ger exakt vad man ritat, vilket innebär att 
modellen måste vara korrekt och noggrann för att det ska fungera bra.  

Enligt Heleen bidrar dagens byggtekniker till en fyrkantig utformning, samt begränsar 
fönstersättning mm. Även kommuner, Landsting och andra aktörer begränsar 
utformningen med lagar och regler utöver byggbranschen, vilket Heleen påpekar. Detta 
behöver alltså även beaktas för att utformningen ska kunna bli friare.  

Som svar på ett uttalande att 3D-printa ett helt hus ligger långt bort i framtiden, tar 
Heleen upp att utvecklingen ändå går fort.  

Vid frågan om det finns företag som tillverkar och säljer 3D-printers, svarar Heleen att 
Maker Bot säljer 3D-printers där de billigaste kostar cirka 20 000kr. Den är dock mer för 
hemmabruk än för industrier. Innan det kan ske måste allt fungera, gällande material, 
tekniken, informationsprocessen mm.  

Materialutvecklingen för 3D-printers går framåt, där de testar sig fram genom att blanda 
olika material, berättar Heleen. Det är enligt henne även möjligt att skriva ut med 
keramiska material, trä likande material samt metall och självklart plast. Det trä-liknande 
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materialet går att köpa, men det finns en begränsning för hur många procent som är rent 
trä för att det ska fungera.  

Ola Adolfsson, VD på Flexator AB, kommer med ett förslag till ett test i teorin, där de 
ska 3D-printa ut ett cykelskjul, 2x3m. Heleen tror att inom tio år är det ekonomiskt 
försvarbart, men det är möjligt att genomföra redan idag. Tar upp ett exempel på ett 
experiment som genomförts i Amsterdam där en bro har skrivit ut sig själv i metall. 
Heleen ville peka på att det är möjligt att genomföra ett test, som förslaget av Flexator. 
Någon måste ta initiativet, vilket Heleen påpekar.  

I slutet av Fokusgruppen när alla blickar tillbaka och sammanfattar, tar Heleen upp att 
framtidens diskussioner kan komma att röra sig om vilka delar som ska och är lönsamma 
att 3D-printa. Hon tror inte att ett helt hus kommer 3D-printas, då vissa delar är enkla att 
tillverka som de görs idag. Fokus kommer, enligt Heleen, ligga på att hitta balansen 
mellan de olika produktionsteknikerna och hur de ska kombineras för att öka 
lönsamheten. Forskningen måste ta små steg för att föras framåt och samtidigt lära sig av 
misstagen.  
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Transkribering av fokusgrupp 

Genomförd 2016-02-02, på Tekniska Högskolan i Jönköping. 

 

Deltagare: 

1: Askin från Peab  

2: Viktor Czajkowski, Peab  

3: Ola Adolfsson, Flexator  

4: Matt Pattersson, Tengbom  

5: Heleen de Goey, Swerea IVF  

M: Martina Blom (Student)  

S: Sara Landstedt (Student). 

 

ÖPPNINGSFRÅGOR: 

Företagspresentation 
1. Askin som sagt, och jag är en före detta elev här (JTH). Gick ut 2010 och blev anställd 

av Peab sen dess har jag varit kvar där. Arbetet ute på produktionen, äh, som arbetsledare 

& platschef. Och nu mera är jag projektchef sedan 2 månader tillbaka.  

2. Ja, Viktor Czajkowski, Peab också, vart här sen 2011. Jobbar som 

installationssamordnare och mycket med BIM och 3D, och projektering.  

M: Har ni någon annan bakgrund eller erfarenhet, sedan tidigare innan?  

(De skakar på huvudet och säger nej).  

2. 3D har jag hållit på med sen 2007, ungefär.  

M: Spännande. 

3. Får man vara nyfiken Viktor bara. Den här installationskunskapen som du har, hur in, 

hur får man den så att säga? (Hehe). Jag har varit på Jönköping, att dom ska ha en 

installationsinriktning, på ett byggprogram till exempel. Det finns ju inte idag. Och det är 

ju ett komplext område, hur. 

2. Mina (erfarenheter) är från byggbranschen, men jag har ju gått den långa vägen. Jag 

började ju som drifttekniker, driftingenjör. På byggsidan, fastighetssidan (otydligt vad 

han säger mellan byggsidan och fastighetssidan). (Ola säger något) Ja, för det finns ju 

inte så mycket skola, att bli skolad till installatör. 

3. Nä, det Katrineholm, Göteborg. Det var bara en fråga. 

M, S: Nä men det är bra, vi vill gärna ha en öppen diskussion… 

3. Ni får avbryta. 

 

3. Jag heter Ola Adolfsson, jag jobbar som VD på Flexator, vi är ett medelstort 

industriellt byggföretag. Äh, och vi, gällande byggtekniker idag då så, äh, vi. Vi bygger 

trähus helt enkelt, verksamhetslokaler bara, inga villor eller så, och byggtekniken är ju, ja 

volymelementstekniken kallas den ju ibland. Jag kommer att visa några bilder på det där 

sen då. Det är helt enkelt samma byggteknik, som till exempel Hjältevadshus, Älvsbyhus, 

Smålandsvillan. Man bygger ju volymelement i fabrik och sen monterar man ihop det på 

byggplatsen, och det finns ju definitivt, så att säga, arkitektoniska begränsningar med den 

tekniken, men det kanske vi kommer in på senare, bland annat transportmått och annat 

sånt då. Teknikutvecklingen i byggbranschen. Ja, den är ju, tycker jag själv, långsam. Jag 

var på min första byggarbetsplats 1987 och man bygger på ungefär samma sätt idag, 

skulle jag säga. Men visst man har ju mycket bättre hjälpmedel. Då var ju mobiltelefoner, 

till exempel, lite av en lyxprodukt och det är ju var mans egendom idag. Så visst händer 

det. Lite grann, men låt oss säga själva byggtekniken, då och nu, är ju inte så att säga.  
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2. Man har bytt hammaren mot skruvdragaren.  

3. Ja, lite så ja. Ja på det jobbet, vi byggde ett rätt så stort, ja ett krematorium var det 

faktiskt i Linköping, lilla Aska. Den typen av byggkonstruktioner och konstruktioner. Jag 

inbillar mig att det är samma, ja så att säga, upplägg idag.  

Hur långt har ni kommit med teknikanvändningen? (Syftar på nästa fråga). Om vi 

ansluter till detta i diskussionen, så är det ju, vi projekterar i Revit idag och har den här, 

så att säga BIM modellen då, 3D-projektering. Och det där öppnar ju en massa 

intressanta möjligheter, kan man tycka. Det var väl därför man intresserar sig lite för de 

här frågorna då. Vad Gör Man, med informationen i BIM modellen?!  

M: När började ni att använda BIM och så då? 

3. 2010. Då hade vi kört 2D-cad i 25 år innan dess. Och innan dess var det ju ritbrädan 

och blyertsprojektering.  

M: Om man tänker själva projekteringen har ju ändå, det har ju gått ganska fort fram på 

sista tiden ändå. 

3. Ja. 

M: Men det är ju produktionen som står lite mer still. Jätte bra, då kan ju Matt fortsätta. 

 

4. Okej, jag heter Matt Pattersson och jag är arkitekt på Tengbom. Jag har varit här i 

Sverige i 5 år. Innan dess jobbade jag i Storbritannien. Äh, och. Ja vi jobbar med, ja, allt 

möjligt egentligen, skolprojekt, bostadshus, allt möjligt egentligen. Jag tänker, liksom när 

det gäller teknikutvecklingen. Jag har upplevt det, när jag flyttade från Storbritannien till 

Sverige, att Sverige hade tagit upp den här BIM tekniken mycket mer än Storbritannien 

hade. Jag flyttade från en värld med 2D-cad och misstag på byggplatsen när man inser 

“Oh, shit, vi tänkte inte på det där”, till en mycket mer genomtänkt BIM värld. Jag tror 

att det är spännande och det känns som att Tengbom, har ganska, kanske inte i 

Jönköping, men i stort, att det är ganska många avancerade användare av BIM. Så det 

känns lovande för framtiden. Och det är intressant att du jobbar med installationer (Syftar 

på Viktor (2)). Modellerar ni dom i Revit eller BIM, för vi upplever att det ganska ofta är 

konstruktörerna och oss, som jobbar ganska mycket med BIM, och få dom andra… 

2. Jag tycker tvärt om nästan.  

4. Ja, okej?! 

2. VS och vent ligger ofta före än vad A och K, tycker … 25 år, så att. 

4. Ja men det är bra. Då kanske ni … 

2. Men (de) kör ju inte Revit då utan de kör ju MagiCad och så. 

4. Okej.  

M: För hur långt har ni kommit annars Peab, i vilken utsträckning använder ni BIM och 

3D och så? 

2. Asså BIM, är ju beslutat att vi ska köra på alla större projekt i Peab. En viss basnivå 

BIM alltså. Inte kanske, det är mer 3D-samordning, inte BIM, inte mängda. Men vi har 

kommit ett steg, att vi har beslutat att köra 3D i alla projekt. 

1. Och vi märker att våra UE, våra projektörer, är väldigt inkörda i detta med BIM. Att 

det är mycket mer vanligare för dom. Även om vi har mindre projekt, som är under en 30 

miljonersgräns, som vi har satt en gräns att alla projekt över 30 miljoner ska ha BIM. 

Även mindre projekt har vi projektörer som jobbar med detta, och 3D-modellering och 

sånt. Det här är ju, liksom, mer och mer en vardag nu. 

2. Och när man väl börjat med 3D så vill man inte gå tillbaka till 2D. Liksom, det är som 

att gå från 2D till ritplanka. Det är ingen som vill det. När man väl tagit steget, så är man 

fast där.  

M: Men har det varit svårt att introducera alla arbetare till det eller vad tycker dom? 
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2. Vi har ju inte fått ut det i produktion, kan man ju säga, 3D. Det har inte anammats i 

produktion. Det används ju idag mest i projektering och samordning. 

1. Det som är i produktionen är ju att, våra arbetsledare, eller vår platsledning, använder 

det när dom ska förbereda sina moment. Men att våra hantverkare använder det ute, har 

vi ju inte gjort i någon form med 3D ju så att, utan det är ju vår arbetsledning som är på 

plats som läser kanske och försöker förstå lite djupare. 

 

INTRODUKTIONSFRÅGOR: 

Vad vet ni om 3D-printing?  
4. Vill ni veta vad vi vet om tekniken liksom eller vad man kan använda den till, eller lite 

både och? 

S, M: Både och. 

 

2. Ny teknik, skrev jag. Sen skrev jag även finns i industrin. Man kan tillverka 

metalldelar. Det tycker jag är ännu mer spännande än det här. Att man kan göra bildelar 

liksom i metall. Jag skrev också hobby då, för jag håller själv på och renoverar en 

gammal bil. Det finns då en plastlist som inte går att köpa längre, då finns det en kille i 

Absaro som tillverkar den plastlisten med 3D-printing. Det finns en applikation i 

verkligheten nu. 

4. Wow. 

2. Och så vet jag också att Höganäs, det svenska bolaget, är ju världsledande leverantör 

av en metallgranat, just från 3D-printing.  

4. Jag har inte skrivit så mycket. Men just nu som jag förstår. För oss, 3D-printing det är 

oändliga möjligheter, liksom presentations modeller, och vår chans att liksom utforska de 

saker som vi har ritat. Men att man kan skriva ut i metall, det är superspännande liksom. 

Och det tar det till en annan nivå egentligen.  

M: (till Matt) För det du tänker är mer prototyper och modeller? 

4. Ja, precis. Ja, jag har svarat på hur påverkar 3D-printing oss nu. Det är bara en del i en 

presentationsfas för oss. Men när det gäller metall, då går det över i produktion. 

2. Saab, … gör flygplansdelar.  

3. Anledningen till att vi är intresserade är ju att, vad det gäller den här BIM och 3D-

projektering är ju att det är mycket information i modellen som man skulle kunna 

använda så att säga, 3D-mässigt. Tittar man realistisk, kanske vart man står idag, så är det 

ju det som Matt var inne på att skriva ut en modell. Antingen ett detaljlagt planområde, 

något som arkitekterna gör mycket. Att man i vårt fall då, skriver ut en liten husmodul. 

En hus modell. Som man kan använda i marknadsföring istället i försäljningssyfte. Det 

kanske är enklare att förklara för en kund, “såhär kommer ditt hus att se ut”, snarare än 

att visa på ritningar då. Jag mailade precis ett par bilder, Martina. Vi hade, en 3D-printer 

i vår monter, när vi var med på kvalitetsmässan i Göteborg i höstas. Där vi står och säljer 

förskolor då, i princip. Där hade vi då en sån där liten 3D-printer där man då kunde 

skriva ut en liten husmodell av en förskola då, som blir som en liten sån där 

intresseväckare då, i marknadsföringssyfte. Som sagt jag mailade en bild på det.  

Vi ingår även i ett projekt tillsammans med Swerea där dom här BLB industries i 

Värnamo. Dom är ju inne på att liksom, ha lite storskaliga 3D-printrar där de kan skriva 

ut komponenter i större utsträckning. Och en sak som vi har sagt i det avseendet är att vi 

vill köpa icke bärande innerväggsstommar, 3D-printade. Där vi projekterar dom, mailar 

filen till ett 3D-printing företag och får tillbaka en printad 3D stomme morgonen efter. 

Som är en liten utmanande tanke då, det är ju inte nått som… 

2. Trä eller plast? 
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3. Ja, precis. Det är ju nästa grej. Vilket material? Jag tänker mig att man liksom kan 

printa ut någonting, man tänker sig att det (finns väldigt mycket) board material, 

masonitmaterial eller OSB material. Alltså någon form av finfördelad träfibermassa. Att 

man liksom, ja så att säga, pappersmassa, betongmassa, så kan man printa det. Som ska 

ha de vettiga egenskaperna då, bärighet och lite brandbeständighet och vad det nu kan 

vara. Det skulle ju kunna vara en sådan, tanke då, som inte är på plats idag men som 

skulle kunna. 

M: Spännande. Men inom vilken framtid tror du att det är? För er del?  

3. Jag vet faktiskt inte. Men en sådan grej ändå, om det gick att få fram ett vettigt 

material, ett konkurrenskraftigt material, en sådan innerväggsstomme borde ju inte vara 

jätte konstig att få fram på ett års sikt eller något sådant kanske. 1 och ett halvt (år). 

Den sista lappen jag skrev. Det finns ju ett pågående projekt uppe i Umeå och jag tror att 

det är Umeå universitet. 

M: (flikar in om att det är ett träprojekt…) 

3. Stor satsning. Där har man ju sagt att man ska printa ett helt hus, med någon form av 

biomassa.  

M: Det skulle vara färdigt 2018… 

3. Ja något sånt. Och ett sådant projekt, kan man då tänka sig intressant. Hur den här 

innerväggsstomms principen då. 

M: ja att det är i trä, eller cellulosa. 

3. Ja, det känns ju lite hållbart, tycker vi i alla fall att använda hållbara byggmaterial.  

 

FILM:  

 

Visionera. Vad skulle 3D-printing kunna lösa/användas till?  
2. Är det bara visioner eller finns det betong 3D-printers? 

S, M: Det finns. Det har ju byggt i Kina. Och i Amsterdam, men då är det ett kanalhus 

som är i plast i stället. Och i Filipinerna håller man på att bygga ut ett hotell, i betong 

också. Så det händer lite här och var. Sen finns det i USA, finns det en privatperson som 

håller på och gör mer som ett slott i trädgården. Det är inte för allmänheten så utan mer 

en lekstuga.  

Frågan: Om ni relaterar till er vardag, eller vad det skulle kunna användas till osv. 

 

M: Vad tänker Tengbom. Vad tror ni att 3D-printing kan lösa för er som företag i er 

vardag? 

4. Jag tror att som arkitekt, men en sån, att man kan skriva ut i betong. Det är intressant 

att de bara valde att skriva ut ett hus som såg ut som ett helt vanligt hus. För egentligen, 

då 3D-printingen ger obegränsade möjligheter egentligen, varför inte skriva ut ett helt 

runt hus som är mest energieffektivt. Så jag tror att det faktiskt kommer bli intressant att 

höra med er. Jag tror att som arkitekt ser man obegränsade möjligheter att kunna göra 

något superkomplext kanske. Liksom det, öka komplexiteten eller.  

M: Ja, valmöjligheterna blir ju… 

4. Valmöjligheten är oändlig. Men, det kanske också är ett sätt att med mindre, 3D-

printing kan på något sätt, kan förändra en byggnad under sin livstid. Man kan kanske 

liksom, återanvända eller förnya byggnaden. Kanske under mycket kortare 

tidsperspektiv. Att man kan skriva ut delar som löser problem. Jag tror att det är ganska 

intressant. Att det kanske kommer leda till en mycket mer personlig arkitektur. 

S: Har du något exempel? 

4. Jag vet inte, kanske om någon är trött på sitt kök. Att dom bara kan skriva ut ett nytt 

kök. (Skratt från övriga). Eller man blir trött på badrummet, att man kan skriva ut ett 
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badkar som man. Jag tror också. Jag funderar på det här med att man skriver ut i betong, 

om det är lämpligt för ett svenskt eller nordiskt klimat? Att då jobba med betong så 

mycket, för det känns som att så mycket av bygg Sverige nu, är uppbyggt genom att man 

prefabricerar. Jag tror att kan man hitta något sätt där man kan använda de två teknikerna 

tillsammans. Kanske prefabricerat är ett ganska bra sätt på sätt och vis, men kanske 3D 

ger möjligheten till att öka möjligheterna för att hitta ny byggnadsformer. Att lösa 3D, 

3D-printing kanske löser vissa problem som prefabricering inte är anpassad till. Jag tror 

att det kanske är en intressant möjlighet. Det är inte bara 3D-printing. Det är kanske 

någon blandning av de två som kommer att bli bäst. 

M: Om man tänker producera vissa element kanske är inom en närmare framtid än att 

printa färdiga hus. Det känns som att det ändå är långt bort i Sverige.  

4. Ja. 

M: Men vissa byggdelar som man absolut kunna börja att använda 3D-printing till. Om 

man tänker materialet, eller metoden som de använder är ju Contour Crafting. Det är ju 

cement står består av även byggavfall som man återvinner. Så det är en väldigt 

miljövänlig byggmetod. Plus då att man skulle kunna göra runda, cirkulära hus och spara 

energi på såna. För det är lite intressant att tänka på miljöaspekter. Vi tänker mot 

utformning, men det finns många aspekter att ta hänsyn till.  

S: Flika in om ni har några tankar. 

1. Jag tänker ju såhär att, projektering och produktion. Att i projektering så är det ett 

tydligt visualiserings, för visualisering. Att se och minimera fel och så som man kan stöta 

på i framtiden. Och det kan jag tycka att det i vår roll kan vara viktigt att använda något 

som det här i så fall. Men sett i produktionen är jag väldigt tveksam till det. Kanske i lite 

mindre skalor och småhus, kan jag tänka mig. När det kommer till större produktioner, 

större skalor, så rent som byggnadsmaterial, att kunna ta fram delar är jag tveksam till. 

Med tanke på att vi har väldigt höga krav på Europa standarder, när vi har armeringar, 

bärigheter och brandklasser som ska uppfyllas. Då tror jag inte riktigt på 3D-printing, om 

vi säger så. Däremot så kan jag tänka mig att man kan jobba lite mer i produktionen sett 

med inredning och detaljer: dörrhandtag, inredning till badrum och kök. Men det kanske 

ligger mer på underentreprenörer än vad det ligger på oss som Peab. Sen tror jag att detta 

är en väldigt bra grej för inredningsföretag, som gör möbler: fåtöljer, soffor, lampor.  

M: Inom designbranschen har man kommit ganska långt, 

1. Ja, precis. Så rent större produktionerna så kanske fasadmaterial, olika skivor man då 

kan trycka fram. Det tror jag mer på.  

4. Vi har jobbat mycket med prefabricerade betong element, som man bara reser upp 

såhär. Och då kanske man kan tänka att man kan 3D-skriva ut någon form för element så 

att då har man massor med möjligheter med hur man formar fasaden. För det är ganska 

ofta begränsat på vad som är möjligt när det gäller att snickra fram någon form för 

betonggjutningen då. Men om man då kunde skriva ut något ganska snabbt, då har man 

ett helt annat sätt att utforma byggnaden. Men det känns som att det är ett sätt som 

kanske två tekniker kan fungera tillsammans.  

 

M: Om man tänker att man printar ut en grundplatta. 

1. Alltså printa ut en grundplatta. Jag menar hur går det till rent praktiskt? Du måste ändå 

ha en form någonstans till en gjuten platta och du ska ha armering i den. Någonstans bör 

den här maskinen komma och skära ut allt det enligt arkitektens ritning. Då ska den 

kunna skära genom betong och stål. Sen ska den fraktas till platsen och det är väl minsta 

problemet. Då känns det som att man redan gör ett moment som redan finns på 

arbetsplatsen. Fast man gör det på ett annat ställe. Det är ju egentligen en prefab fabrik, 

som finns idag, som gör samma sak. Fast då har man ju formar. Däremot kan jag tänka 
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mig att det är rätt så bra att typ printa någon typ av formar som det ska gjutas i, i så fall. 

Det skulle vara en annan sak. Kanske om man har en komplex modell, runda former eller 

vad det nu kan vara. Om man ska göra en platta så tror jag att det är lika smidigt att i så 

fall bara få det i prefab, levererat.  

3. Det svåraste är nog att få ut 3D-printing i produktion, “on site” så att säga, som är en 

tillfällig arbetsplats. Tänk dig då, att det här med 3D-printing eller additiv tillverkning, 

att man lägger på lager på lager. Jag skulle då säga att det finns ju några komponenter 

idag som man skulle kunna säga att de är 3D-printade, tycker jag. Jag vet inte om det 

uppfyller definitionen. Ta vår mineralullsisolering då, glasull och stenull. Det skulle jag 

säga att det är ett 3D-printat material idag. Man spinner då en tråd av smält glas och sten 

och sen sprutar man lite bindemedel på det. Sen så “skriver” man ju ut det här materialet 

då på ett band, det går fort då givetvis. Och så kommer det som en komponent till 

byggarbetsplatsen. Eller för den delen när man sprutputsar en fasad, eller för den delen 

en betong i en tunnel. Jag skulle säga att det är en form av additiv tillverkning. Man 

lägger på lager på lager. Sen är ju det manuell tillverkning. Men det är ändå några 

exempel på där man, skriver ut, har någon form av “burkmaterial”, som man sen gör 

någon form av komponent av. Det kan jag tycka är ändå en intressant tanke. Och fundera 

lite på, skulle man kunna, med den produktionsmetoden använda det på några ytterligare 

komponenter? Då är det kanske lite enklare att ha en husfabrik. För vi (Flexator) gör en 

hel del papptak, låglutande tak som det ska vara papp på. Där skulle vi kunna tänka oss 

att man använder samma strukturmaterial och så skriver man ut papptaket på ett färdigt 

element. Sen ska det förstås skarvas ihop på byggarbetsplatsen. Det är något som finns 

idag. Och så var vi inne på den här väggstommen. Om man hittar något slags biobaserat 

material, som någon slags masonitblandning, eller något. Vad vet jag? Då skulle man 

kunna tänka sig att det går att skriva ut såna komponenter också. Man skulle kunna göra 

till exempel köksinredningar, garderober eller vad det nu kan vara. Men annars så är det i 

tidiga skeden att man försöker visualisera. Och inte minst för installationssamorda. Det 

var huvudskälet för att Flexator drog igång detta 2009. Att man skulle få koll på alla 

olika komponenter. För det ska man ju ha väldigt klart för sig, att ett hus är en Väldigt 

komplex produkt. Som innehåller Väldigt många sorters material. Det vi såg på filmen, 

där printade man en stomme av betong och där kan man ju tänka sig något annat 

material. Vi vet ju allihop att det ingår rätt mycket mer grejer i ett hus.  

2. Vårt klimat är lite jobbigt här uppe i norden, så det går inte med bara betong.  

3. Nej, inte bara betong, absolut inte utan det måste… 

2. Då får man åka längre söder ut, för såna hus. 

3. Ja, fast det är inget bra klimat där heller, höll jag på att säga, men det blir en 

mögelbunker om man bara kör betong. Men jag tänker på det här med golvmaterial, 

väggmaterial, hela installationsbiten, el-rör, vent, styr, takmaterial: tegel, papp. Antalet 

artikelnummer i ett vanligt hus är jätte mycket. Det är ju inte så enkelt att printa ut. Men 

några saker kanske (går).  

M: Har du något ännu mer specifikt problem som du har stött på? Om man tänker prefab, 

anslutningar mellan element, eller mer specifikt? 

3. Vi brottas lite med det här som Matt var inne på att, så som vi är idag, ur 

produktionsperspektiv så skulle vi (Flexator) helst vilja bygga likadant hela tiden. Nu ser 

inte marknaden ut sådan. Man vill inte ha den där “svarta T-Forden” bara. Ibland vill 

arkitekterna ta ut svängarna allt för mycket.  

4. Haha.  

3. Det finns ett energifält där mellan produktion. Så hur man produktutvecklar och hur 

man sedan producerar kan ibland vara ett problem ur informations- och 

effektiviseringsperspektiv. Vad man då vill hitta är en slags kombination på det där med 
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“Mass Customization”. Man ska kunna utforma produkten så som kunden vill ha den till 

rätt pris och rätt kvalitet, med vettiga produktionsförutsättningar då. Om man tänker sig 

då, det är ju ganska enkelt att projektera olika saker i en BIM modell. Då kan man ta den 

informationen och på ett enklare sätt föra över den till produktionsfasen. Så att det inte 

blir så knöligt för produktionen att utforma det som kunden vill ha. Och det är en 

prisfråga egentligen. Det är klart att man kan, göra allt vad kunden vill ha, så att säga, 

men de ska ha råd. Det är det som blir en begränsning.  

S: Har Viktor något att tillägga? 

2. Jag ska egentligen bara tillägga detaljer. Jag tror inte att betongprinting är det främsta 

användningsområdet. Det är mer, att konkurrera med industrin, att tillverka detaljer som 

inte går att lösa på annat sätt. Ingjutningsgods, svåra formdetaljer i plast, som inte går att 

tillverka på annat sätt än med 3D-printing. Men då är det inte byggbranschen som gör 

det, utan då är det industrin som gör det åt byggbranschen. Då 3D-printar man inte i 

byggbranschen. Då är det industrin som tar åt sig äran.  

3. Printat betong formmaterial, kanske skulle kunna vara något?  

2. Ja, till prefab tror jag också. Printa formar och då jobbar man mycket med gummi och 

matris gjutningar. Då skulle man kanske kunna printa en sådan istället, en matris. Ett 

mönster på en vägg eller något.  

4. Om man skriver ut stenull. Om man kunde skriva ut ett innermaterial som är 

isolerande, då kunde man. Jag tänker på Flexator skolan kanske. Då skulle man kunna 

skriva ut detaljer, som är special för en viss skola. Så att man skapar ett visst individuellt 

uttryck för skolan. Med något som är isolerande och bara kan sättas upp på plats. Då är 

det ett sätt att komplettera en standardprodukt med något som är något utöver det vanliga.  

3. Om man testar att printa/trycka text på olika eller för den delen fotografier. Rådhuset 

(Rättscentrum) i Jönköping, är inte det massa skriven text på sin plywood inredning?  

M, S: Jo. 

3. Då kan man printa på. Var det Yellon som hade det?  

4. Vi, Rättscentrum?  

3. Ja. 

4. Så det är bara på MDF (trycket är tryckt på MDF).  

3. Det är ju inte tredimensionellt då, men det är ju bara att trycka på. Men man skulle 

kunna lyfta befintliga byggmaterial med den typen av teknik. 

4. Och det är en ganska enkel teknik egentligen. 

2. Då kan man komplettera med 3D-printing till den befintliga tillverkningsmetoden? Är 

det, det som ni (menar). 

3. Ja. 

2. Liksom att det blir billigare att göra på det här sättet, jämfört med konventionellt sätt? 

Med en detalj som inte går att tillverka på något sätt. (Liten paus). Just bilindustrin håller 

på mycket med material. Med om man tillverkar hålrum i ett material. Det är ju svårt att 

göra med vanliga maskiner. Men printar man en del, så kan man få ett hålrum i den, 

liksom inneslutet. Då är det lätt att spara vikt.  

 

Vad hindrar oss från att införa 3D-printing? 
M: Vi hade det uppe om brandkrav och hållfasthet och liknande förut men är det något 

mer ni vill tillägga? 

1. Äh, framför allt dom punkterna ni egentligen inte berör i ert arbete. Ekonomin är en bit 

av det. Sen är det så att säga, genomförbarheten i olika områden, så att säga. Ekonomi är 

alltid en väldigt styrande faktor. Men, det tror jag. Om det är någon som ser vinning i det 

och ser att det är ekonomiskt lösbart så investerar man, då växer ju det här. Ser man inte 

det i sin bransch … någonting som inte är … lönsamt. Speciellt byggbranschen som är 
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väldigt konservativ i sig, i sin utveckling. De gör inte ingenting förrän man är säker på 

något. 

2. Som en sak vi såg på filmen, det finns ju begränsningar. Det finns ju mått, att man kan 

göra max 6,3 meter högt hus. Vi gör ju hus som är större än så.  

M: Ja, det finns ju vissa begränsningar, det gör det ju. 

2. Det fungerar kanske bäst i småhus industrin. 

3. Ja, komponenter helt enkelt, ja.  

2. Att bara tillverka delar till ett hus liksom. 

3. Ja, precis. (Paus). Idag skulle jag väl också säga att, det är också det här med material 

biten då. Att, vi skulle ju, eller material och ekonomi. Vi skulle ju kunna printa ut en 

hakad regel, som det är lite hål och så i. Då är det ju också det här att, köpa en sådan 

regel från ett sågverk, som har borrat ett hål i den själv, det är fortfarande både billigare 

och ja enklare att tillverka.  

2. Man måste hitta en metod som gör att det blir billigare att printa den. 

3. Ja, precis!  

2. Det måste konkurrera med tillverkaren som finns redan.  

3. Både vad gäller material, och att det ingår material som förhoppningsvis då är 

billigare. 

2. Men om någon ska ha ett svängt hål i balken, då kanske det inte går att göra. 

3. Nä, juste. 

2. Men med 3D-printern kanske du kan få det hålet. 

3. Ja som sagt. Och lite som det som du var inne på. Regeln då, den kanske inte ska vara 

homogent virke, som idag. Det ska vara ett skal som är fast och så skulle den ha den här, 

vad ska man säga, benstrukturen inne. Så blir ju den hälften så tung och dubbelt så stark 

och innehåller mindre material. Som har positiva egenskaper, väldigt enkel att bearbeta 

och har hela paketet. Då kanske man börjar snacka då. Men som sagt, på frågan: vad 

hindrar oss från 3D-printing idag, i en produktionsfas, kanske man ska lägga till. Då 

skulle man säga att det, för oss, inte finns något tydligt material att använda och att det 

som sagt inte finns någon tydlig ekonomi i dagsläget. Men det kan komma.  

M: Det är jättebra. Är det något mer ni vill tillägga där eller så tar vi nästa. 

 

På vilket sätt skulle 3D-printing kunna förändra din/företagets vardag?  
M: Om ni tänker att det är lönsamt och att det går. På vilket sätt skulle det kunna förändra 

företaget?  

3. Vi skulle ju kunna använda det i marknadsföringsprocessen på ett lite enklare sätt. Vi 

inbillar oss (Flexator) om man tar fram lite nya produkter, eller att ta fram 

anbudshandlingar eller vad det kan vara. Det skulle kunna vara ett mervärde, att man har 

en liten 3D-print modell. Det skulle kunna förändra eller förbättra lite grann. Man skulle 

kunna tänka sig att det kan finnas vissa poänger med att produktionssimulera ett projekt, 

till exempel. Alltså i vilken ordning ska man göra och hur, om man så att säga tänker sig 

att man, test bygger en modell innan man bygger hela huset. Så att man har det klart för 

sig, hela produktionsprocessen. Och att den är optimerad. Flaskhalsförebyggande, eller 

vad man skulle kunna tänka sig. Det skulle ju kunna vara två möjliga saker. Men som 

sagt, att 3D-printa i fullskala, är ju inte kanske det man börjar med imorgon.  

2. Men om du skulle kunna beställa färdiga väggblock som är färdigprintade, då skulle 

du ju också kunna gå ner på personal. Det räcker ju med en montör istället för fyra 

snickare som står och snickrar på väggar. Då kommer 4 block och så är det klart. 

3. Ja, det skulle vi säkert vilja göra. Vi vill ju vara Scania fabriken egentligen. Alltså 

montera ihop grejerna. Går det att få färdiga komponenter, så är ju vi beredda att köpa 

det. Så kan man ju säga att ett köksinrede fungerar idag. Förr i tiden stod man och 
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byggde köksinrede bräda för bräda. Nu kommer det som en komponent och så monterar 

man ihop det. 

S: Har Askin eller Viktor något att tillägga? Vad tror ni? 

2. Jag tror att om man kan få till fler färdiga element, prefabricering. Vi håller ju på 

mycket med det. Så vi vill ju inte bygga på arbetsplatsen, vi vill bara montera ihop det.  

1. Det ska vara montörer, inga snickare. 

3. Det brukar vara populärt.  

2. Ja, men det är också en aspekt. Enklare arbetskraft. Det finns mycket att…  

3. Det är en lite känslig fråga. Någonstans handlar det om att det är någon som ska betala 

för det. 

2. (skjuter in i Olas mening). Det är ekonomin. 

4. Sätter ni alla element ihop. Finns det någon som sätter ihop alla element? Eller har ni 

liksom maskiner eller? (Frågar Flexator).  

3. Vi har ju Låg automatiseringsgrad i fabriken. 

4. Men skulle det kunna vara nästa steg i etappen. Att det finns maskiner som … 

3. (avbryter) Ja, absolut. Det skulle jag säga, det är ju nästa steg på vägen där man kör in 

BIM informations modellen i en vanlig maskin, snarare än i en 3D-printer. En CNC styrd 

fräs eller något liknande. En robot då, som spikar eller skruvar, eller vad vi nu gör. 

4. För jag tänker liksom, hur snabbt kan man skriva ut en sådan innervägg? Hur snabbt 

kan en robot ställa ut reglar till en vägg? 

2. Det måste gå fortare, det är en förutsättning. Annars är det inte…  

3. Nä, så är det ju. Jag tänker… 

2. (Avbryter) Också ett mervärde i det, annars blir det ingenting.  

3. Man tänker att även om det inte är jätte snabbt med den här 3D-printern, så går den ju 

24/7. Och så puttar den bort det och så har du dina färdiga stommar där på morgonen. 

Det är ju möjligt att man kan göra med en robot också, kan man säga.  

S: Dom har ju gjort, i Kina har dom printat 10 småhus på 24 timmar. Så det går ju. Då är 

det visserligen bara stommen, men det går ju fort.  

 

Paus 
1.05.00 

 

Heleen (5) kommer: 

5. Jag heter Heleen de Goey, och jag är industridoktorand inom forskarskolan och det 

betyder att jag jobbar delvis hos Swerea IVF i Mölndal och jag forskar, eller gör min 

doktoranddel här i Jönköping på Tekniska Högskolan. Doktorandprojektet i sig, handlar 

mest om design men också en del med additiv tillverkning i IVF. Swerea IVF, som 

forskningsbolag, vi producerar ingenting färdigt, vi bygger ingenting själva, men vi 

forskar hur man kan göra saker i framtiden. Vi är väldigt rätt att ta koncept till färdig 

produkt. Med additiv tillverkning gör vi olika saker. Vi kan utveckla material, vilka nya 

material ska vi utveckla, men också tillverkningsprocesser. Hur kan vi skriva ut större 

komponenter än vad vi kan göra idag? Så det är vad vi gör. Som exempel har vi en 

förstudie tillsammans med Flexator bland annat, där vi ser hur vi kan använda additiv 

tillverkning i byggbranschen i trähusindustrin. Då fokuserar vi på våtrum just nu. Vad det 

innebär, att våtrum är lite mer komplext, så det är lite mer intressant för oss att se hur vi 

kan använda additiv tillverkning på ett rätt sätt.   

 

ÖVERGÅNGSFRÅGOR: 

Vad tror ni det finns för fördelar och nackdelar med 3D-printing? 
2. Just nu eller i framtiden? 
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S: Både och. 

 

4. Det är lite samma sak som vi har snackat om tidigare. Jag tror att störst fördel är 

flexibiliteten, och sen det att kostnaden är kanske den här mest storleks, att man är 

begränsad med hur stor man kan skriva ut och liksom kanske, att vissa tekniker kanske 

inte är anpassade till det Svenska klimatet.  

3. Jag skrev, fördelar: Mass Customization, eller större fördelar till kundanpassning, till 

flexibilitet. Nackdelar: Jag var inne på tidigare. Material och ekonomi att det är liksom 

inte konkurrenskraftigt ännu då, men kanske det blir.  

5. Stor fördel med flexibiliteten. Man kan skriva ut mer komplexa saker än vad vi gör 

idag. Och jag ser idag är vi väldigt begränsade av de material vi har idag och 

tillverkningsprocesser. Jag tror att det kommer att förändras. Och för att titta lite längre 

fram så att säga, så kommer vi inte ha några begränsade material. Vad jag ser som 

nackdelar nu är det finns några begränsningar idag när det gäller material och hur vi 

skriver ut. Och jag ser också som en nackdel att den nya produktionsprocessen kommer 

att kräva nya system också, när vi vill testa nya komponenter, när vi ska se om huset 

kommer att hålla. Om vi skriver ut på ett nytt sätt, och om vi ska tillverka på ett nytt sätt, 

kommer det kräva både ett nytt sätt att tänka. Både hur ska vi bygga upp det, hur ska vi 

skriva ut komponenter på byggarbetsplatsen? Men det kräver också ett nytt system att se 

till att allt är säkert. Det krävs att man får nya regler i byggindustrin.  

S: Ja, det kommer man ju behöva utveckla (reglerna). 

2. Jag skrev idag då, jag tänkte som det Heleen prata om. Storlek och så, men också 

ekonomi och kvalitet. Som idag begränsar oss. … Och så skrev jag framtid då: inga 

begränsningar. Om det blir billigare att 3D-printa än att bygga på vanligt sätt så kommer 

ju allting vara 3D-printat. Det är ju så, kommer vi dit så är det, det som kommer att gälla. 

Det är bara när det kommer?  

1. Nä, jag har väl skrivit ungefär samma sak som de andra. 

S: Någon annan tanke, eller? 

1. Nej.  

 

Om resurser fanns för att använda 3D-printing nu, hur skulle ni använda det? 
S: Om vi då hade alla resurser idag, ekonomi och att 3D-printingen var etablerad och vi 

var i framtiden då och inte hade några begränsningar. Vad skulle ni använda det till? Och 

hur skulle ni använda det? 

M: Det är lite det vi redan har tagit. 

S: Ja, vi har redan tagit upp det lite grann. Men om ni vill spåna lite till. 

2. Ja, men om allting fanns och det fanns inga begränsningar, så skulle man ju bara sätta 

ut skrivaren på platsen så är det bara att köra igång. Då får den stå där ett halvår så är det 

klart. Det är så det skulle bli i så fall. Man kan lösa allting med 3D-printingen. Den har 

olika material i sig, den byter material från betong till trä och så stål och printar ut 

elledningar och vatten rör.  

1. Vad ska vi göra sen då? 

(Skratt från flera) 

3. Ni får sitta och programmera i BIM modellen.  

2. Det blir som en vanlig modul? Att man först tillverkar som ett stålskelett och sen byter 

man till plast, till plastmattan och sen byter man… 

5. Ja, det är vad jag skulle lägga till också att man kan använda den till allt, men det 

behövs inte. Jag skulle använda den mest till väldigt komplexa komponenter, som kräver 

mycket handarbete eller tar väldigt mycket tid idag. Se till att allting passar där det tar 

mycket tid att mäta att allt är rätt. Det finns några delar som är rakt fram, som inte är så 
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komplext. Det, vi vill kanske inte skriva ut för att det blir så dyrt, men om det är väldigt 

komplext så som mycket att installera med vatten och el. Då finns det väldigt många 

fördelar tror jag. Att vi har mer flexibilitet.  

2. I byggbranschen är det fortfarande den där tumstocken. Det är plus minus en tum 

liksom, toleranser. Och i bilindustrin, det kan ju inte diffa en centimeter på en 

framskärm, liksom. Hur skulle det se ut? Men hos oss (byggbranschen), det kan slå fel på 

en centimeter, det är inget. Det löser man sen. 

4. Men hur ska det här våtrummet se ut? Kommer idéen att man skriver ut ett helt våtrum 

och sen levererar? 

5. Det, är lite, det är en förstudie, så vi försöker att se till och att förstå vilka steg det 

finns. Och vi har olika scenarion, att man bara skriver ut några delar till, att se till om… 

Det går inte idag, men om vi skulle skriva ut hela badrummet som komponent. Hur skulle 

det kunna se ut? Men det är ett framtidsscenario.  

2. Man kanske kan tillverka en våtrumsmatta med inbyggd brunn? Brunnen är liksom 

integrerad i mattan, det finns inga skarvar.  

5. Men man kan tänka sig också, hur använder man det? Kan man bygga in halkskydd. 

Redan det kan vara (bra). Man ökar säkerheten redan från början när man ritar upp hur 

våtrummet ska se ut.  

4. Det är ganska intressant. Om man tänker sig att obegränsat vad man kan skriva ut. 

Kommer man förlora det här mötet med materialet? Det är ganska trevligt att ha ett bord 

som är gjort av trä, en vägg som man kanske klär med kakel. Man har liksom, det känns 

så annorlunda att stå bredvid en stenvägg än det gör att stå bredvid en trävägg. Kommer 

man ha en plast känsla? Att man bor i en sån… 

2. En Finlands färja. 

4. Ja, haha. 

5. Jag tycker att det är dumt. Jag satt just här och tänkte att jag har glömt ett exempel, för 

man kan skriva ut material som är blandat med trä och då får man känslan av trä 

dessutom. Och när vi skriver ut med, man kan skriva ut med metall också, och då är 

känslan av, struktur och lukt som är (kvar).  

4. Har det samma styrka som om man hade gjort det på det vanliga sättet? 

5. Med metall menar du? 

4. Ja. 

5. Det tror jag inte. Jag är inte så, jag vet inte detaljer om det. Inte än. Det finns forskning 

om hur vi kan ha rätt struktur i komponenterna. Alltså att se till att vi kommer ha den 

samma styrka. Jag vågar inte säga om det har samma styrka.  

3. Om jag skulle svara på den där frågan så skulle jag säga att, i så fall skulle ju vi skriva 

ut hela trämodulen i ett stycke. Golvbjälklag, väggar och tak, i någon form av 

regelstruktur då. Så får man ha en stomme. Sen skulle vi också skriva ut avloppsrören, 

inklusive golvbrunn. Så att det är i ett stycke, och givetvis med hål i. Sen skulle vi också 

skriva ut hela elinstallationen, tomrörs-mässigt. El-dosor, el-rör och hela den 

installationen. Kom man så långt då skulle ju väldigt mycket vara gjort. Sen kanske man 

då skulle byta och då printa ut isoleringen också i golv, väggar och tak. Där kikar vi på 

om man skulle kunna lösullsisolera, snarare än att hålla på med skivor. Om det är att 

betrakta som printing, det är väl inte sagt. Men det är i alla fall början ett material som 

man kan använda ganska flexibelt och fylla upp i de övriga hålrummen. Det skulle 

rationalisera vår verksamhet rejält. Det känns inte helt orealistiskt att det skulle gå att 

göra. Men som sagt, det är ju en liten bit fram.  
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Varför har andra industrier kommit längre i användandet av 3D-printing för 

produktiv nytta? 
4. Jag tror att ganska mycket handlar om att de bara hanterar delar. Det är ingenting som 

är stort som ett hus.  

(Paus) 

S: Kan det vara att byggbranschen inte är lika villig att ta till sig teknik? Att det är 

någonting sånt eller är det bara att det är för stora delar? 

1. Det är det nog lite. Men samtidigt så är vi praktiker i botten så det ska ju fungera 

praktiskt också.  

4. Det är den här kostnadsbiten också. Att man kan ta ganska bra betalt för alla de där 

små delarna, så då är det lönsamt att kanske skriva ut någon ben-del, möbler, som man 

kan ta riktigt bra betalt för.  

S: Ja, det är ju lite svårare att ha så dyra kostnader i byggbranschen. 

4. Ja. 

2. Den kanske är minst komplext också, den här branschen. Att det fortfarande är enkelt 

att bygga hus. Det går att göra generellt. Men ju mer komplexa delar, desto mer vill man 

ha automatiserat och prefab. Idag är det så enkelt.  

3. Fast ett hus består av en herrans massa delar. Material och så att säga delar, så det i sig 

borde ju vara en komplexitet. Sen är det ju en lågmarginal bransch. De flesta byggande 

företag kämpar med vinstmarginaler på… 

2. Någon procent. 

3. Någon eller fyra procent. Så det finns ju inga utvecklingsavdelningar. Sådana företag 

som Skanska, NCC och Peab, de har ju ändå ganska lite resurser för liksom utveckling 

om man jämför med Volkswagen. Har de 50 000 ingenjörer eller något sånt, som jobbar 

med utveckling av deras nästa modell. (vi har inga) 

2. Ja, det är väl, Peab har så många kanske 15 000 anställda. 

3. Ja, det finns ju duktiga tekniker, men… 

1. Samtidigt har du underentreprenörer som kanske då ska vara kompatibla med 

varandra. Vi ska bygga på ett visst sätt, ska bygga på 3D-printing... Då ska man ta fram 

ett par lösningar där för en byggnation och så ska vi samtidigt se till att det fungerar med 

våra UE, el VS och vent. De ska ju på något sätt vara inne på samma bana. Det, så, det är 

nog det att det är väldigt många aktörer som ska komma med i den här biten (3D-

printing) för att det ska fungera överhuvudtaget.  

2. Då har ändå bilindustrin lyckats. Det är också bara underentreprenörer egentligen. De 

köper det mesta. De har ju krav på att det ska vara 3D-ritat allt som de köper till exempel. 

De har fått med sig hela branschen. Men det är, det är klart det är en mer avancerad 

bransch.  

S: Ja, jo det är det. Det är mycket smådelar, som ska passa precis. Å andra sidan så, 

byggbranschen, vi har ju den där toleransen att det behöver inte passa precis utan man 

löser det på plats.  

2. Ja, kraven är längre också.  

 

 

NYCKELFRÅGOR:  

Vilka problem finns mellan projekteringsfasen och produktionsfasen? 

Hur kan 3D-printing vara lösningen på dessa problem? 
M: Om man tänker just det här med toleranser. Att man ritar på ett sätt och sen blir det 

inte så i verkligheten alltid.  
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2. Det jag har sett i alla fall är hur man går in på att rita i 3D. Man har ju mindre 

toleranser i projekteringen. Allt blir snävare, allt blir trängre liksom. Och det går att rita, 

det går att hitta utrymme i en modell. Här kan vi lägga ett rör, här finns det plats säger 

man. Sen, på plats sen, då har man inte så mycket plats. Det är som att flytta den här 

väggen en centimeter, bjälklaget blir lite lägre, sen fanns det ingen plats helt plötsligt.  

(Ola försöker säga något) 

2. Det är ju nackdelen med att rita i 3D. Just när man har så stora toleranser i produktions 

skedet.  

1. Men alltså problem, vilka problem…, problem är väl egentligen mindre än vad det är 

för förutsättningar egentligen. Det har vi ju märkt när vi projekterat med 3D i alla fall. 

Problemen de försvinner ju med tiden. 

2. Det löser ju mycket också, men som sagt, men att det blir trängre.  

M, S: Har ni något specifikt? Har ni något exempel? 

1. Jag har ett projekt vi har jobbat mycket med här, i Huskvarna. Där vi sitter med alla 

projektörer och så. Viktor håller liksom i, i samordningen och vi tittar vart alla krockar 

som sker i alla filer som kommer in. Så att det… 

M: Jobbar ni i Solibri då? 

1. Det är visuellt.  

2. Ja, Solibri.  

1. Så vi får ju, jag vet inte hur man ...? 

(Skratt från alla) 

1. Ja det blir ju lite. 

(De pratar samtidigt) 

2. Man blir lite mörkrädd. Efter en halvmiss till projekt märker man att hela fasaden stod 

2 centimeter fel liksom.  

M: oj. 

2. Då har man ritningar, det var ingen som reagerade på att det var ett hack helt plötsligt 

på en våning. I modellen såg vi ganska fort, att det var ju inte, det stämde inte riktigt.  

S: Mm. 

2. Så visst, man upptäcker mycket mer idag med 3D, men det är det som är vitsen.  

3. Jag har också ett sånt där konkret exempel. Man ritar, installationer ovan undertak och 

så lägger man undertaket precis dikt an, sen så ser man (i modellen) att det får plats. Sen 

då när man ska in och göra någonting i undertaket. Då ska du ju kunna lyfta plattan och 

föra undan den och komma åt rören. Och finns inte det utrymmet riktigt, om man har det 

så tajt. Eller ibland om man inte har med allting i projekteringsmodellen.  

4. Mm 

3. Till exempel isolering av, vattenrör säger vi. Det är bara vattenröret inritat, och så blir 

det lite tajt, juste det ska isoleras också, det ska ju finnas plats för isoleringen. Det ska 

också finnas plats att göra momentet, då va. Någon ska upp där med sina fingrar och, sitt 

huvud också. Då är det ibland, ja, jäkligt tajt då helt enkelt. Det finns lite såna där, som 

man måste tänka hela vägen ut. Och liksom de här, ska vi säga, LEAN-principerna då. 

Att projektering och produktion, samverkar och att man har återföring och helt enkelt, 

försöker att få till det tillsammans. De där är ju minst lika viktiga, med de här, 

hjälpmedlen då.  

S: Har du någonting Matt? 

4: Öh. Om jag, jag tänker liksom med, med som alla 3D-projektörer. Hur viktig rollen, 

den här BIM samordnarrollen, en av de viktiga rollen i processen nu. För att, jag märkte 

det att när jag jobbade på ett stort “Facebook” projekt. Och alla var inne i BIM. Och det 

var SÅ mycket ansvar på BIM samordnaren. Att, för att. När alla jobbar i modellen, det 

är ganska lätt att, att egentligen missa saker. Och liksom, var, var ansvarsområdet ligger 
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liksom. Det är, det är mycket som beror på BIM samordnaren att styra upp, är det. Och 

sen tänkte jag att, ähm, det är också mycket ansvar, om man ska använda modellen direkt 

i, för att få ut 3D-ritningar. Då måste modellen bli helt rätt. För ganska ofta, det är att 

man ritar en modell för att få ut pappersritningar. Och då behöver man inte egentligen 

rita allt färdigt. Men som, som Ola jobbar. Då gäller det att, att man har en… 

2. En riktig modell… 

4. En Riktigt Modell. Som man kan lita på till 100 procent. Ähm, Och det, det är en 

utmaning.  

2. Jo, men där är vi påväg, i branschen.  

4. Ja. 

2. Vi har ju kommit en bit, men vi har fortfarande en bit kvar innan vi har fulländade 

modeller, uppgifter om, ja, om egenskaper och kostnad och tid och… 

(Matt, instämmer emellanåt med “ja” i meningen ovan). 

4. För vi, vi tog över en modell från en Amerikansk arkitekt och de hade ritat i BIM. Och 

de hade börjat täcka över saker som de inte tyckte om. 

(suck/skratt från Viktor) 

4. Om konstruktörens stål satt lite fel i förhållande till deras vägg, då släckte de hans stål 

och ritade ett eget! 

(Lite skratt från flera som i vad håller de på med) 

4. Och då faller hela principen och det var verkligen, det var en chock. Men, hahaha 

(även andra) Det kanske är amerikanerna. (Alla skrattar) Man kan inte lita på dem. 

 

S: Men om vi då tänker, hur kan, på alla de här problemen, hur skulle 3D-printingen 

kunna lösa dem här? Att, ja, men samordningen, att modellen blir rätt och, ja.  

5. Jag tror största fördelen med additiv tillverkning är man får precis vad man har ritat. 

Så det finns kanske mer än en skillnad. Men nästan inget… Men det betyder också som 

du sa att man måste ha det rätt från början. Att man måste se till att det finns tillräckligt 

med plats, att man måste kunna lyfta taket och sådana saker. När man har ritat allt rätt då 

kan man skriva ut det precis som man har tänkt det.  

4. Precis man kan skriva ut en sån komplex fasad kanske, som i metall. Liksom någon 

form av stödstruktur till ett glasparti eller någonting. Då kan man skriva ut med noll 

tolerans. 

5. Ja, absolut.  

4. Och veta att när man skruvar ihop allting, då kommer det att passa. 

2. För om man har då en fulländad modell, och allting finns inne. Då kan man beställa 

reglar, 3D-printade i exakt rätt längd och det blir på millimetern, och allting är, allt 

passar. Man står inte och kapar på plats.  

S: Det blir inget spill.  

2. Så att man får komponenter som passar. Bara, då kan de bara sitta på ett sätt. Lite Ikea. 

Det går liksom inte att montera fel. Det blir, i princip noll tolerans då, (paus) i 

byggbranschen. Där är vi ju inte idag.  

M: Nä.  

S: Det kan ju vara något att sträva efter. 

2. Tja, jag vet inte om det krävs. Kräver kunden det då? Jag vet inte om det är något 

bekymmer idag? (Paus) Kanske, vi kanske kan spara kostnader på det.  

1. Jag tror att det skulle vara lönsamt för oss då, minimera våra kostnader som vi har i, 

inne på ett kontor. Där vi sitter med kalkyl och projektörer och så vidare. Åh, ta bort den 

kostnaden att man får kanske då lite mer marginaler, när man gör affärer.  

M, S: Mm. 
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1. Vi kanske då i en kalkyl kan ta fram en modell och bara trycka på vad vi behöver i 

kalkylen och så kan man trycka vidare på det. Och så kan man göra tidsplaneringar och 

så vidare efter det. Och så minimerar vi tiderna på varje del. Hos varje aktör i ledet.  

2. Det är klart, vi har ju och så spill. Vi har ju 10 procent, det åker ju på tippen av det vi 

köper till, till bygget. Det kör vi tillbaka, kastar bara.  

4, S: Mm. 

2. Visst kan man skapa 10 procent på bara material så där så… 

S: Då sparar man ju pengar. 

2. Både ur ekonomi också och miljö. Inte slösa på materialet vi har på jorden liksom.  

M, S: Mm. (Instämmande) 

 

Hur anser ni att dagens byggtekniker påverkar utformningen av byggnadsverken?  
2. Det finns ju begränsningar, det har vi ju pratat om. Vad man kan göra liksom.  

(Paus) 

S: Några specifika exempel? 

5. Nästan allt är fyrkantigt.  

(Viktor med flera skrattar lite) 

Fyrkantiga lådor. Vi är begränsade med hur mycket ljus vi kan få, vart vi kan placera 

fönster, och så. Äh, ja.  

M: Men om man tänker de olika, om man säger om man använder platsgjutet eller 

prefab, det ger ju lite olika förutsättningar kanske. Hur ser ni, att det kan påverka 

utformningen? Vad man använder för byggteknik liksom? 

2. Alltså om man tar, typ HDF-bjälklagen idag. De är ju, väldigt långa och raka. De görs 

ju i en linje ju. Sprutar ut bjälklag. Det kanske är såna som är 3D-printade som är lite 

krokiga och svängda. Det ger ju helt nya möjligheter. (Paus) Då är det liksom en 

komponent till branschen liksom, som man kan tillverka på annat sätt.  

M: Precis.  

S: Ja, för vi har gjort lite projekt här i skolan där vi har löst det med mycket bjälklag, 

eller HDF-bjälklag. Och sen om det är liksom runt trappor, och man vill ha de lite 

rundade, så har det varit svårt att, det går inte riktigt. Och där skulle man kanske kunna 

använda 3D-printing för att kunna få, alla möjliga former på bjälklaget. Eller vad tror ni? 

2. Liksom istället för att spika en rund, för att göra en rund form så kan man 3D-printa 

den där formen istället. Det kanske går fortare än att spika den.  

S: Mm.  

 

Hur skulle 3D-printing kunna vara lösningen för en fri utformning? 
4. Jag tror att det exemplet var ganska bra. Att man har standard komponenter liksom, 

men sen, dom här enstaka problemen löser man med, med 3D-skriven grej. Och det 

känns som att det, är ett ganska klokt sätt. För det kan bli att lösa en öppning runt en 

komplex trappa, kanske, det går åt ganska mycket tid på byggplatsen att lösa det. Men att 

skriva ut det och sen ha det levererat, det kanske är ett mycket snabbare sätt. Och då får 

man, då kanske man kan utformar sidorna på ett sätt som skulle vara helt omöjligt att 

göra på plats. Och då har man det här sättet att uttrycka någonting, annat, på ett 

arkitektoniskt sätt. Men också att lösa det på ett ekonomiskt sett. När sådana tekniker är 

på plats, då kommer man se det mycket mer.  

S: Mm, absolut.  

3. Jag tänkte också på det där, det där med fri utformning, asså. Vi får ju inte heller 

glömma, i Sverige i alla fall, så är ju byggbranschen en väldigt, liksom reglerad bransch, 

helt enkelt. Med normer och regler och myndighetskrav. Du sa förut Matt att man skulle 

kunna skriva ut ett runt hus.  
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4. Ja. 

3. Och det är ju optimalt ur ett energiperspektiv, men. Då tänker man, okej, hur sätter 

man entré dörren då? 

(Skratt) 

3. Och hur uppfyller den gällande tillgänglighetskrav, avseende tröskelhöjder och annat 

då? Så en funktionsnedsatt person ska kunna ta sig in och ut där. Asså, vi är ju nere på en 

nivå, när det gäller, ja, till exempel ljusinsläpp, eller brand, eller ljud, eller tillgänglighet 

och så vidare. Som nu är, äh, som ju inte direkt främjar den fria utformningen! om man 

så säger då va. Utan det är otroligt mycket att ta hänsyn till som gör att man, ja, när man 

till exempel ska göra förskola eller lägenhet eller någonting sånt. Då, Då gör man inte hur 

som helst, helt enkelt. 

(Matt instämmer) 

3. För det är massa krav och regler. Kliver du in i ett rum så ska det finnas en lysknapp 

på en viss höjd och, på ett visst vis. Och det ska vara kontrastmarkeringar och vad det nu 

är. Så, jag skulle ju säga det att, även om man, som, så att säga, formgivare, eller 

husdesigner kunde, så att säga, göra en sån fri utformning, tack vare 3D-printing, så finns 

det ett regelverk som kraftigt begränsar det. På gott och ont då egentligen.  

(Instämmande “ja” från flera) 

3. För dem är ju till för att det som byggs ska vara funktionellt och, och passa i samhället, 

ungefär då. Det är ju allt med energiprestanda och allt möjligt då. Man får ju inte bygga 

hur som helst i Sverige.  

M, S: Nä. 

5. Och det är inte bara, det är inte byggbranschen som begränsar. Det är kommuner och 

landsting. 

3. Ja, jaja, visst. 

5. Och andra aktörer, som också påverkar. 

3. Ja, det är lagstiftan, det är PBL. 

5. Hur hus, hur våra byggnader ser ut, som om man vill ha fri utformning, så måste de 

vara med också. För att göra saker lite annorlunda då. Det går inte bara att säga till ett 

företag, kan vi inte göra något annat nu, för de får inte.  

3. Ja, och även som privatperson när du ska bygga ett hus åt dig själv. Du får inte göra 

hur du vill där heller. Utan du ska ha ett bygglov och det är ju kopplat till Plan och 

Bygglagen. Och det är kopplat till, rejält många regleringar då. Och hur en elinstallation 

ska fungera enligt elsäkerhetsverkets krav. Hur luftmängder och annat ska, så att säga, va 

i ett hus. Det ska, man har en, man har en uppgift, med myndigheterna om man vill göra 

en fri utformning.  

M, S: Mm, ja. Absolut. 

2. Jag funderar på glas. Kan man 3D-printa glas? Eller är det någonting som man… 

5. Inte än, tror jag.  

2. Det vore något häftigt att kunna få liksom… 

5. Men man kan… 

2. Få glasrutor som är lite tak… nya möjligheter.  

5. Men man kan skriva ut i sand. Sand. Så kanske i framtiden. Jag har inte sett det än 

idag.  

3. Där kanske man kan tänka sig att man printar en glasform och sen gjuter en vanlig 

glasmassa.  

5. Ja, ja! 

3. Nä, jag vet inte, det kanske är enklare. 
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AVSLUTNINGSFRÅGOR: 

Var 3D-printing det ni förväntade er att det skulle vara? 
M: Är, rättare sagt, 3D-printing.  

5. Vad menar du? Vad, vad 3D-printing är idag eller? 

M, S: Ja. Jämfört med det ni visste innan och det diskuterat idag. 

2. Jag tycker att det ni visade i filmen, det är lite annat än det vi pratat om. Ni visar 

liksom att man ska göra ett hus skala 1:1. Vi har pratat mycket om komponenter 

egentligen och att bygga ihop ett hus.  

M: Det är väl att kunna se i framtiden att… 

2. Ja.  

M: Det kan hända att det går liksom.  

3. För Flexators del, för vår del, är det lite mer att man stretchar ut tanken lite grann, helt 

enkelt. Och tänker sig, ja, vad är någon slags, futuristisk framtida möjlighet. Att vi 

liksom skulle vara där, och producera inom rimlig framtid, det, kanske inte är så 

sannolikt! Men, har man en liten idé om sådana saker, och så får man tillfälle att träffa 

begåvade människor som er i ett sånt här sammanhang. Då kanske det i alla fall kanske 

leda till att man har en BIM styrd CNC fräs inom inte allt för lång framtid. Och den leder 

till både, så att säga, flexibilitet i produktionen och ökad kvalitet. Och givetvis reducerad 

kostnad. Och kommer vi, liksom så långt, då är vi ganska nöjda. Kanske inte jag ska sitta 

här och avslöja, det vore jätte trevligt om vi kunde 3D-printa grejerna så då men.  

2. Du kommer göra det om det är lönsamt för dig. 

3. Ja, ja precis. 

2. Det spelar ingen roll om det är fräst eller 3D-printad… 

3. Då kommer vi göra så då va. 

3. Men, man bygger inte så. I vår värld, har vi lite förutsättningarna med den här 

informationsmodellen, 3D vyn. Och den är väldigt, väldigt användbar och ett väldigt så 

att säga, värde för oss i vår, liksom byggprocess. Hur använder man informationen i den 

på ett intressant sätt? Och det som ligger längst bort så att säga är, att man använder den 

för att 3D-printa ut grejerna. Men det finns ju flera steg på vägen. Ja, där någonstans så 

kanske man hittar en ekonomiskt farbar väg. 

1. Och så kan man säga att just tillverkning av komponenter. Det kanske är en framtid i 

sig då.  

M, S: Mm. 

1. Men att bygga ett helt hus det, det är en vision som ligger väldigt, väldigt långt bort... 

5. Men samtidigt tror jag att vi också inte måste glömma hur snabbt den utvecklingen 

går. För jag kommer ihåg när jag såg 3D-printing första gången. Jag tror det var 8-9 år 

sedan, när jag pluggade industridesign. Och då var det bara, kopior, som vi kunde skriva 

ut. Det var ganska litet, det, jag tror det var ganska dåligt material. 

1. Vad finns det för stora tillverkare som gör detta nu? Finns det något företag som 

jobbar… 

5. Inte större som vi använder redan idag. Men om man ser hur material har utvecklats, 

forskning finns kring det, äh. 

1. Men det finns inget företag som säljer 3D-printing, menar jag.  

5. På större, då har jag inte sett det än.  

1. På mindre… 

5. På mindre… Jag kan skicka länk, jag vet inte just nu. 

2. Kjell och Company har ju, så stora typ (ca 1m), kostar 20 000 kr.  

2. Ja, ja precis… 

1. Jag tänker om det finns något världsledande. 

5. Ja, de väldigt billiga, ja. 



  Blom & Landstedt, 2016 

 

1. (Starkare ton) Finns det något ledande företag som utvecklar de här produkterna eller? 

5. Ja. Flexator jobbar just nu med BLB. Eller, de är med i den här förstudien också och 

de försöker ta fram en större utskrivare. De finns inte än, men de kan skriva ut lite 

snabbare än vad de kunde göra idag. 

3. Maker Bot. 

5. Maker Bot, är de enklaste.  

3. åh, okej. 

5. Dom kan man köpa, för 20 000 kr, tror jag, de billigaste.  

3. Det är ju rätt stor amerikansk… 

5. Ja. 

3. producent. De hade ju skrivit ut den där hammaren som jag visade på bilden.  

1. Vad hette dem sa du? 

3. M, A, K, E, R, B, O, T. Maker Bot 

5. Maker bot. 

5. Den är nästan för... 

3. De gör 3D-printrar helt enkelt då. 

5. Och den är inte riktigt för industri. Den är, man kan köpa hos Media Markt också? 

Men när man ser projekt på nätet också, de har lagt till saker på en robot arm, som 

skriver ut i luften. Ähm, så det är inte industrin, industrialized än. Men, ja, det kommer 

tror jag, väl mer. Men samtidigt är det svårt att, att säga när det kommer. För att det 

måste komma ihop, tekniker, material och, äh, den informations processen. Så det, det är 

svårt att säga när, när vi kommer få det rätt. 

M: Men när det gäller material. Hur långt har du kommit liksom, eller vad vet du liksom 

om material i sig. 

5. Vad, kan du fråga lite mer… 

M: Ähm… 

5. För hos oss Swerea blandar dom, försöker dom blanda in … 

M: alla möjliga… 

5. Alla möjliga, ja, och se vad som kommer ut. Men, vi kan redan, det finns redan 

skrivare som kan skriva med keramiskt och metall och nu har vi den inblandat trä, 

3. Ja, juste. Och plast. 

5. Ja plast. Trä material man kan bara köpa själv på nätet och använda det i en sån Maker 

Bot också. Så det är inte, det är inte så nytt längre. Det finns redan på marknaden. Och 

man är fortfarande lite begränsad med. Hur mycket trä man kan blanda in. Jag tror att 

största delen är 40 procent. Tror det är 40 procent, som inte, inte är plast.  

 

Sammanfatta intressanta/viktiga punkter som du tänkt på under mötet.  
S: Då skulle vi gärna vilja att ni skriver ner och sammanfattar lite vad, ja vad ni tänkt och 

lite åsikter om idag, och om ni har någon kritik till oss så skulle vi gärna vilja att ni 

skriver ner lite.  

 

3. En fråga Heleen. De här BLB, heter de BLB eller BLT? 

5. BLB.  

3. BLB, ja. Äh, för vi. En fråga, för vi bygger ju utanför våra förskolor och så ganska 

enkla byggnader, det kan vara ett cykelställ. 

5. Mm!  

3. Eller soprum, alltså oisolerat. 

5. Mm! 

3. Inte speciellt mycket installationer, det är ingenting. 

5. Ja. 
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3. Det är några plintar i backen och sen är det väggar, ja och sen är det tak. Äh, och en 

sån där liten byggnad, väldigt enkel då, som är mer som ett skärmväggar nästan bara. Det 

ska…, ritar vi också upp i BIM modellen. Hur lång tid dröjer det innan vi kan skriva ut 

ett sådant hos de här BLB? 

5. Då får vi, det skulle vi kunna se inom förstudie, det går inte att svara nu. 

3. Om du gissar lite bara, jag kommer inte vända det här mot dig. 

(Skratt) 

3. I det materialet som finns då, så kanske det är något plastbaserat… 

5. Okej, ja precis. Och då är också frågan om man kan skriva ut det och om det är redan 

att du kan köpa det. För det är två andra saker. I forskning när man ser på, äh, några 

spännande projekt. Då kan man redan skriva ut väldigt små skal.  

3. Ja. 

5. Men det finns inte att köpa än, … det är bara för att… 

3: nänä, men, jag tänkte som ett test. Om man tar i praktiken, nu menar jag inte att 

förstöra ert… 

M, S: Nä, nä fortsätt det är jätte bra! 

(Ola och Heleen, är väldigt engagerade och ivriga. Resterande sitter och lyssnar 

intresserat) 

3. Men, vi tänker att vi ska, vi kommer att bygga, äh, en liten skola i Tranås kommun. 

Och om jag kontaktar Tranås kommun och säger: vi ingår nu i ett projekt och vi skulle 

gärna vilja, äh, skriva ut det här lilla cykelförrådet.  

5. Mm! 

3. På, på, så att säga förskolan där. Eller leksaksförrådet säger vi. I en 3D-printad BIM 

modell. 

5. Mm. 

3. Det kommer 3D-printas av dom och dom, och vi bygger upp det och skulle det här inte 

funka, så tar vi, tar vi ansvaret och garanti-mässigt 

5. Ja. 

3. Så om det här blåser omkull, eller det får det förstås inte göra! 

(Skratt från alla!) 

3. Av den bittra kölden, eller av UV-strålning eller något då, då kommer vi dit och 

bygger ett riktigt igen. Som ett test. Det skulle ju Tranås kommun säga, gissar jag då. Ja, 

ja! Visst det är häftigt... 

5. Ja. 

3. Det kan vi ha, vi vill vara en innovativ kommun, ungefär då va. Det får ni göra, men ni 

måste ta ansvar på ett vettigt vis. Och så får de här BLB, den här lilla BIM-modellen och 

sen så skriver de ut det här lilla förrådet. Vi snackar alltså om en byggnad på 2 x 3 meter 

då. Lite väggar och så ett vanligt tak. 

5. Ja. 

3. Är det, är det praktiskt..? 

5. Jag tror att det är, inom, inom några år. Det är inte helt, jag tror inte att något sånt 

enkelt ska vara det inom 10 år. 

3. 10 år? 

5. Inte ens 10 år.  

3. Nä, nä! 

5. Äh,  

3. Men det går inte idag? 

5. Men då måste man fråga sig hur mycket det ska kosta. Om man ska göra det idag. Då 

skulle det vara billigare om man bygger det på ett vanligt sätt.  

3. Ja, ja absolut! 
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5. Men man, någon måste vara först.  

3. Ja, och jag menar som ett test. 

5. Ja. 

3. Jag kan inte tänka mig att det skulle vara billigare att skriva ut än åh… 

5. Nä, nää..! 

3. Än å klappa ihop det där på ett par timmar. 

5. För det är idag möjligt. Man ser det redan idag. 

3. Ja, hur?! 

5. Exempel finns. 

3. Ja, jag menar just som ett test, som ett exempel. 

5. Ja. 

3. Ett experiment.  

5. Jag vet inte om ni har sett den bron i Amsterdam, som har skrivit ut sig själv? Har ni 

sett den? 

3. Nej. 

S: Nja, jo… 

M: Kanalhuset har vi sett. 

5. Men en bro i Amsterdam, som skriver ut sig själv? 

M: Nja. 

S: Jag tror att jag kan ha sett det. 

5. Är ni… 

4. Jag såg bilder där, jag visste inte att det var ett verkligt projekt.  

5. Ja! 

4. Okej! 

5. Är ni, är ni kopplade till internet. 

S: Ja, sök på det. 

M: Mm! 

S: Vi har nog inte sett det. 

5. Det går ganska snabbt. 

3. Ni får avbryta här om, vi kommer in på massa andra… 

5. (Till Martina) Om du skriver något, ähm, “3D-printing bridge Amsterdam”, eller något 

sånt.  

(Martina söker efter projektet på internet) 

5. Om man ser den bilden.  

S: Bilden… 

5. Eller filmen. 

S: Gå tillbaka. 

M: Är det den? 

5. Jo, den. Det första borde… 

S: Den… 

M: Den som är där? 

5. Ja, den filmen där. 

S: Vi kollar på den.  

 

Tittar på filmen:   

 

2. Ja, det var häftigt. 

5. Okej, det… var dom gör. Men om man går tillbaka till bilderna. 

2. Vi kan få färdig armering där. (Viktor (2) till Askin (1)) 

1. Ja! 
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2. Behöver inte bocka den. 

1. Det är bara att ställa den. 

5. Och då den första, den bilden, den! 

 
5. Då,  

S: Då ser man. 

M: Jaha. 

5. Då, då. Det är inget Photoshop eller något. 

2. Det är riktigt alltså, det är riktigt? 

4. Hmm! 

M: Häftigt. 

5: Jag vill bara visa, det här det kostar jag vet inte hur, jag vågar inte säga hur mycket. 

M: Nä. 

5. Men ja. Det är möjligt och då kan man skriva ut en (syftar på cykelförrådet). 

3. Precis så skulle man kunna skriva ut det där cykelförrådet. 

(Lite skratt) 

5. Ja! 

3. Kanske inte i metall då, 

2. Eller ett cykelställ, kan du ta. 

M: Istället då, ja 

(Flera pratar i mun på varandra. Alla är väldigt exalterade från filmen) 

3. En vägg eller taket eller något! Som liksom, sånt där är ju visuellt och sånt där är ju 

liksom, på riktigt. Har ni gjort detta? Och så lär man sig massor under tiden också förstås. 

5. Ja. Visst. 

3. Det är ju inte kommersiellt. Det förstår ju jag också. 

5. Ja jaja! Men också det att det måste finnas någon som, som vågar att ta chansen. Och 

att också ta den diskussionen med kommunen och skolan och säga: hej, det här kommer 

vi få gjort, vi kommer ersätta det om… 

3. Ja, det, delen kan vi göra.  

5. Ja. 

3. Det är ju liksom inte svårt för oss. Vi har de här kunderna och de är liksom med på att, 

på noterna. Och så väljer vi då en enkel del då va. 

5. Mm. 

3. Men, allt så att säga. Göra 3D, alltså programmera den här roboten, eller vad det nu är. 

Och göra dom sakerna, det är inte vår grej asså. Det kan inte vi göra.  

4. Nä. 

3. Men vi kan hitta ett litet möjligt experiment projekt.  

5. Jo. 
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3. Och en kund, som tycker att, som tycker att det är en intressant grej då, att ha då va. 

Och kommunen deltar i ett litet… 

5. Ja. 

3. Forskningsprojekt. Då kan de säga det att, ja, vi är med i det framtida byggandet och 

sådana saker. Det gillar kommunen. 

5. Ja. 

(Paus) 

2. Ja, det där måste va, då kan vi skriva ut armeringen.  

(Skratt) 

M: Häftigt. Vad bra!  

 

M: Ni kan ta upp lite åsikter och vad ni tycker om den diskussion vi har haft. Om ni vill 

säga några grejer. 

2. Jag skrev spännande framtid, skrev jag. Liksom det här, man förstår att det kommer bli 

något, rätt häftigt.  

M: Mm, verkligen.  

4. Jag tror liksom att man måste sätta i något kontext liksom. Jag tänkte på det, jag 

försökte tänka på den siste stora innovationen i kanske byggbranschen. Och det var 

kanske att applicera, liksom, industriella processen på bygget.  

M, S: Mm. 

4. Och då, hände den efter andra världskriget. Och det var liksom 70 år sedan. Det 

kanske, sätter lite perspektiv. Att det kommer ta, det kommer ta en ganska lång tid tror 

jag, innan de har 3D-tekniken, har kommit långt nog att byggbranschen är mogen nog att 

ta till sig det. Det motsvara nog liksom, det har återkommit igen och igen liksom. Att det 

är ekonomin egentligen som, som styr. 

S: Ja, begränsar.  

4. Äh, Men så snart som det blir någonting i det, då kan det bli en teknik som man tar till 

sig helt och hållet. För man, man tänker liksom hur prefabricering liksom har förändrat 

branschen.  

S: Mm. Ja, verkligen.  

2. Ja, så är det ju med allt kommersiellt. Det måste ju vara en ekonomisk vinning i det. 

4. Ja. 

2. Det är ju inte ideell verksamhet som man håller på med, så.  

4. (Skrattar lite) 

5. Jag tror en väldigt spännande diskussion i framtiden kommer också att bli, vilken del 

av byggnaden är lönsam att skriva ut? Jag tror inte att vi kommer skriva ut hela huset. 

För några saker är så enkelt att ha dem som vi har dem idag. Och jag tror inte att några 

delar kommer bli billigare att skriva ut än den stommen vi har idag. Så jag tror det 

kommer bli att hitta en balans. Hur kan vi kombinera, hur vi gör saker idag. Lägger till 

additiv tillverkning, precis på den delen där man kan ha det där också. Äh. Det tycker jag 

att det kommer bli ett väldigt viktigt problem. Att öka lönsamheten.  

4. För det är ganska intressant, det Ola sa. Att du är intresserad av att skriva ut väggdelar. 

Jag tänkte liksom, det är inte att man skriver ut liksom, reglar och gips. Det är, kanske 

man har massa trådar som skapar stommen.  

3. Ja. 

4. För att då har man, då kanske tekniken kommer leda till något annat, helt annat sätt. Se 

på en lättvägg. Att man skriver ut s att den har ett sånt ytskikt men på insidan är det bara 

en massa trådar. Det är något som man egentligen kan lyfta på plats. Och det, det kanske, 

ja jag vet inte. 

2. Samma styrka, men mycket lättare liksom, lättare material. 
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5. Ja, precis.  

3. Ja man skulle du också kunna tänka sig då att, att man konstaterar. Det här materialet 

det har allt vi behöver, Men klarar inte UV-strålning. 

4. Mm. 

3. Då får man väl sätta på någonting utanpå den då. 

4. Mm! 

3. Då har man ändå kommit liksom en bit på vägen. Men … 

2. Om du har den här väggen i cykelskjulet som måste klara vindlasten, finns ingen 

brand, inget klimat. Då kanske du kan ha en sån skelett konstruktion av plast, som väger 

ett halvt kilo per kvadratmeter liksom.  

3. Man testar. Man bygger, bygger ett konventionellt i trä och så bygger man ett 3D-

printat ute. Så får man två ställ och så, vilket håller längst… 

2. Cellplast liksom, men hålrum i. Som, istället för vanlig cellplast. 

3. Mm. 

M: Ja, det är spännande.  

3. Ja. Jag tycker det har varit ett spännande och intressant möte. Bra mötesstruktur. 

Ordning och reda. Med en agenda och frågor, det är jätte bra. Det har ju varit intressanta 

diskussioner och, åsikter. Vi är, vi skulle ju vara intresserade av att, ja, så att säga, testa 

någonting. Lite mer, så att säga, fullskaligt då. 

5. Ja. 

3. Som tillsammans med de här BLB och kanske få något fullskalig komponent 

utskriven. Och det kan ju, ja. En väldigt enkel komponent förstås då. 

5. Ja. 

M: Mm. 

3. En regel vägg eller en fasads cykelskjul sida, eller ett tak eller någonting sånt. Två 

gånger tre meter., eller två gånger två meter, eller någonting sånt där. Är det möjligt?! 

Bara liksom att göra de sakerna, tror jag skulle vara häftigt då. 

5. Ja.  

3. Man skulle lära sig, man skulle få upp, ja. Vad ska vi säga, tankar och idéer som säkert 

skulle leda då åt något, åt egentligen annat håll då. Men som skulle bli kommersiell nytta 

för oss då.  

5. Ja. 

3. Att … Det kan ju faktiskt, kanske inte printa cykelskjul med det. Men, vi skulle kunna 

göra de här delarna i elinstallationen, som skulle vara en jäkligt bra grej för oss.  

5. Det är en väldigt mycket, det är en väldigt spännande område just nu. Just för att det 

finns så mycket “trial error”. Men om det inte finns något “trial”, då kommer vi inte 

vidare heller. Det måste vi ta oss. Vi kan skriva ut i stål, okej det här har inte funkat, eller 

det här håller inte.  Då ska vi forska vidare på material, eller på tillverkningsprocesser. Få 

fram någon 3D-ritning. Kan vi anpassa den, kan vi, ja. Men man måste ta små steg hela 

tiden. Försöka att lära, från vad man har gjort fel också. Och inte se det som något som 

har misslyckats, det här kommer aldrig att funka, för att det finns problem här och här. 

Man, ja vi måste lära oss sådana saker.  

M, S: Mm. 

5. Hjälp, det hjälper oss att lära oss nya saker. Driva utvecklingen framåt.  

M, S: Ja.  
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Citatutdrag 
Flexator:”För det är massa krav och regler. Kliver du in i ett rum så ska det finnas en 

lysknapp på en viss höjd och, på ett visst vis. Och det ska vara kontrastmarkeringar och 

vad det nu är. Så, jag skulle ju säga det att, även om man, som, så att säga, formgivare, 

eller husdesigner kunde, så att säga, göra en sån fri utformning, tack vare 3D-printing, 

så finns det ett regelverk som kraftigt begränsar det. På gott och ont då egentligen. För 

dem är ju till för att det som byggs ska vara funktionellt och, och passa i samhället, 

ungefär då. Det är ju allt med energiprestanda och allt möjligt då. Man får ju inte bygga 

hur som helst i Sverige. 

Swerea: Och det är inte bara, det är inte byggbranschen som begränsar. Det är 

kommuner och landsting.  

… Hur hus, hur våra byggnader ser ut, som om man vill ha fri utformning, så måste de 

vara med också. För att göra saker lite annorlunda då. Det går inte bara att säga till ett 

företag, kan vi inte göra något annat nu, för de får inte.  

Flexator: Ja, och även som privatperson när du ska bygga ett hus åt dig själv. Du får inte 

göra hur du vill där heller. Utan du ska ha ett bygglov och det är ju kopplat till Plan och 

Bygglagen. Och det är kopplat till, rejält många regleringar då. Och hur en 

elinstallation ska fungera enligt elsäkerhets verkets krav. Hur luftmängder och annat ska, 

så att säga, va i ett hus. Det ska, man har en, man har en uppgift, med myndigheterna om 

man vill göra en fri utformning” 
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Frågeformulär intervju, Tengbom 
Personbeskrivning 

1. Vem är du i företaget Tengbom? 
(Namn, ålder, kön, utbildning, erfarenheter, arbetssätt i dagsläget, position i företaget, 
antal år i företaget). 

Utformning  

2. Vad innebär arkitektoniska kvaliteter för dig som arkitekt? 
(Estetiskt, funktionellt, tekniskt, socialt, miljömässigt och ekonomiskt) 

a. Vilka aspekter prioriterar du mest? 
 

3. Vilken frihet har du att utforma det du önskar? 
a. Möjligheter/begränsningar 
b. Med tanke på industriellt byggande och prefabricering, volymelementtekniken, 

vilken frihet har du att utforma det du vill? 
 

4. Vilken utveckling av byggnadsutformningen har du erfarit? 
- Med hänsyn till ritverktyg.  
- Arkitektoniskt 
 

5. Hur har din vardag som arkitekt förändrats under dina verksamma år?  
a. Vilken är den största skillnaden? 

Utveckling 

6. Hur tror du att arkitektyrket/arbetssättet kommer se ut om 5 år? 
a. Vilka tekniker använder man? (Data och produktion) 

 
7. Vad vet du om 3D-printing? 

a. Peka på produktionsfasen. 
 

8. Hur tror du att arkitekturen skulle påverkas av 3D-printing? 
a. Vilka kvaliteteter kan man åstadkomma? (potentialen) 
b. Ge exempel på tillfällen/projekt där metoden skulle underlättat utformningen 

för att uppnå önskat slutresultat. 

3D-printing lösningar/möjligheter 

9. Hur skulle stadsmiljön se ut om 3D-printing infördes? 
- En mer varierad bebyggelse, individualism, kundanpassning, får vad man begär.  
 

10. Hur skulle du utnyttja 3D-printing? 
a. Vad är din åsikt om 3D-printing? 
b. Finns det något du vill tillägga/ komplettera med.  
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Sammanfattning av intervju, Emelie Stäring 

Emelie Stäring, 29 år, är en arkitekt utbildad vid Chalmers Tekniska Högskola. Hon tog 

examen år 2012 och har under ca 3 år varit verksam på Tengbom. Både som 

handläggande och medverkande arkitekt. Där är hon involverad i en rad olika projekt, allt 

från bostäder till publika byggnader. Efter avslutade studier jobbade Stäring i Berlin på 

ett arkitektkontor. Arkitektrollen yttrar sig olika beroende på i vilket land man är. I 

Tyskland var arkitekten med mer under hela byggnationen och inte bara under själva 

projekteringen, som det ofta är i Sverige. 

Under sin studietid ritade hon i AutoCAD, men har nu övergått till att rita i Revit. Det 

finns tydliga skillnader i synsättet beroende på vilka ritverktyg man använder. Stäring 

anser att denna skillnad även finns på synen vad gäller 3D-printing. Hon tänker 

fortfarande i 2D till skillnad från en kollega som tog examen 2015 som istället tänker 3D 

i allt.   

Arkitektoniska kvaliteter för Stäring innebär olika nivåer av kvalitet, men det är aspekter 

som estetik, funktion, sociala frågor, hållbarhets- och miljöfrågor och ekonomiska 

frågor.  Respondenten påpekar svårigheten att driva igenom alla dessa kvaliteter, då de är 

starkt förankrade hos beställaren samt hos entreprenören. Hon menar även att svårigheten 

i produktionsledet, där entreprenören vill använda välbeprövade lösningar och 

standardisering, bidrar till att kvaliteterna inte kan drivas igenom till fullo. För att uppnå 

hög kvalitet krävs en noggrann avvägning mellan form och funktion, det måste vara 

balanserat. 

Utbildningen på Chalmers ha en tydlig miljöprofil som genomsyrade hela utbildningen, 

vilket har påverkat Stäring mycket även i yrket som arkitekt. Hon anser att man borde 

prioritera den miljömässiga kvaliteten mer och inte bara när beställaren kräver ex 

certifiering i Miljöbyggnad. 

Friheten i utformningsskedet menar hon styrs av vilken typ av projekt det är, vad 

beställaren önskar samt vilken roll hon har som arkitekt. En representativ byggnad som 

ligger på en representativ plats kräver en viss sorts gestaltning, medan ett bostadshus i ett 

villaområde kräver en annan. Stäring anser att uttrycksmöjligheten är begränsad, men att 

den avgörande faktorn är ekonomin. För volymelementteknik och prefabricering finns 

det mer eller mindre frihet. Man kan använda grafisk betong för att ge fasaden ett visst 

uttryck. Möjligheter för mer flexibel statik finns, men däremot finns många 

upprepningseffekter som kan anses vara negativa. Ett typiskt problem som respondenten 

har råkat ut för vid utnyttjande av det industriella byggandet, är att hon velat göra något 

roligt med fasaden, men att det inte har varit ekonomiskt genomförbart och därför blivit 

nekad. 

Bostadsutformningen har inte utvecklats tillräckligt för att respondenten ska ha sett 

någon större skillnad, men hon hävdar att man stegvis lämnar den ny funkisstil som rådit 

under 2000-talet. Utvecklingen inom teknikbranschen har gått fortare och 3D-pringing 

som teknik är på frammarsch. 

Utskrivna modeller är det användningsområde som respondenten känner till. Stärings 

uppfattning om 3D-printing är att det finns viss skepsis, då hon själv har svårt att, genom 

ritverktygen, kunna förmedla exakt det hon önskar. Datorprogrammen hämmar friheten 

att skapa. Hon pålyser även de begränsningar som själva maskinen har i storlek och 

utnyttjande av olika material. Trots vissa tveksamheter säger respondenten att det är en 

positiv utveckling som är gynnsam för byggtiden. Kan man använda 3D-printing för att 
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snabbt få fram ett förslag är potentialen stor att man snabbt kan hitta förbättringsförslag 

och på så vis uppnå högre arkitektonisk kvalitet. 

Tack vare 3D-printingstekniken kan man åstadkomma en bred variation av byggnader. 

Problemet med att entreprenörerna vill bygga upprepande kommer utfasas. Dock finns en 

risk att, när tekniken möjliggör effektivitet och korta byggtider, man producerar en 

mängd likadana byggnader. 

3D-printing skulle kunna vara ett användbart redskap inom ombyggnadsprojekt, men det 

gäller inte för alla projekt, säger Stäring. Att utnyttja 3D-printing för att uppnå 

arkitektoniska kvaliteter är möjligt, och då gäller det att hitta balansen mellan from och 

funktion. Dock påpekar Emelie Stäring att det finns risk att funktionen får lida för den 

estetiska parametern, just för att man kan producera spektakulära byggnadsverk. 

Sammanfattningsvis menar Stäring att 3D-printing ger massa möjligheter, men det gäller 

att de hanteras på rätt sätt för att uppnå god kvalitet. 
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Transkribering av intervju, Emelie Stäring 

Intervju genomförd 2016-03-21, på Tengbom i Jönköping. 

E: Emelie Stäring, intervjuad. 

M: Martina Blom, intervjuare. 

S: Sara Landstedt, intervjuare. 

 

Vem är du i företaget Tengbom? 
E: Mm vem är jag… Ja jag heter ju Emelie Stäring. Jag är 29 och jag tog examen som 

arkitekt 2012, så jag har jobbat här i drygt 2,5 år nu snart 3 år. och jag pluggade på 

Chalmers till arkitekt och flyttade hit ett år efter examen. Ähm… och fram tills nu har jag 

fått jobba med allt möjligt olika. Vi har väldigt många olika sorters projekt eftersom vi 

inte är ett inriktat kontor på någonting. Så jag har fått jobba med allt ifrån externa 

köpcentrum till bostäder till vård och just nu så ritar jag bostäder, ett stort bostadsprojekt. 

Vi använder ju Revit mer och mer nu så det är ju både en fördel och en nackdel kan man 

säga, men det tar ju lite tid att lära sig. Ju mer man jobbar med det desto bättre blir man 

ju.  

 

M: Vad ritade du i under din utbildning? 

E: AutoCAD mestadels. Vi gjorde lite ArchiCad och lite, lite i Revit, men mestadels i 

AutoCAD. Och skillnaden är ju den att man ritar de strecken man vill ha så att säga, 

medan det i Revit är hur får jag det att se rätt ut i en familj eller vad man vill så det blir 

rätt stor skillnad.  

S: Man tänker på ett annat sätt.  

E: Ja och det är det jag tänker med 3D-printing lite. Det blir ett annat synsätt. Men det är 

kul för jag har ju en kollega som är ett år yngre än jag tror jag. Han tog examen förra året 

och han tänker direkt, kolla på det i 3D om man har ett problem och jag är såhär… jag får 

nog göra en sektion rakt igenom här. För jag tänker fortfarande i 2D trots att det bara är 

nått år emellan oss så har vi olika uppfattningar redan. 

M: det är intressant. 

E: Ja jag tyckte det var jätteintressant när jag såg det ... så att ja… och så kände jag mig 

lite såhär stofilaktig, men det är ju för att liksom min utbildning fortfarande, eftersom den 

var 5år och jag har jobbat i 3 år så är det ju fortfarande utbildningen den längsta perioden 

om man säger så. och då har vi ju jobbat med SketchUp när man ska jobba i 3D. Då ska 

man rita upp det en gång till. så 3D har ju inte varit lika lättillgängligt och lätthanterligt 

tidigare. 

 

M: Har du några andra erfarenheter inom byggbranschen? 

E: Ja innan jag började här så var jag i Berlin på ett arkitektkontor. Så det är egentligen 

bara det. Annars så har jag inte gjort någon praktik eller varit i någon annan inriktning i 

byggbranschen så det har varit arkitektur hela tiden, men det var ju intressant att vara 

utomlands. Så klart, för det är ju lite annorlunda. I Europa, generellt tror jag att man är 

inblandad mer när man är arkitekt, genom hela produktionsfasen. Man har mer ansvar 

och så klart mer skyldigheter också… men så att man är mer och besöker byggplatsen 

mera och tar beslut liksom mer projektledning också. Vilket både är för och nackdelar. 

Man har ju större beslutanderätt om sitt eget projekt om man säger och kan driva igenom 

sina idéer på ett bättre sätt.  

S: Ja för då lämnar man ju det lite efter projekteringsfasen. 

E: Ja å då får man hoppas lite på att de förstår vad man menar. 
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M: Är det något du har haft fördel av eller dragit nytta av nu då? 

E: I Tyskland menar du? 

M: Ja 

E: Både och… ähm. Det blev en ganska stor omställning att börja jobba i Sverige igen så 

att… Sen så tror jag att, det företaget jag var på i Berlin var väldigt litet. Vi var bara 5 

stycken och då får man ju också, man är ju mer insatt i allting. Här är vi ju också ganska 

få på det här kontoret och vi håller på med mycket och man får mycket ansvar, så är man 

ju fortfarande kanske medverkande en längre tid och så då får man ju bara en liten del av 

ett projekt ofta. Ähm så det blev ju mer en omställning än fördelar, hehe om man säger 

så. Det var ju intressant i alla fall.  

S: Vilken position anser du att du har i företaget nu när du har jobbat i tre år? 

E: Ähm jag är medverkande/handläggande arkitekt. Det är lite olika beroende på projekt. 

Just nu är jag handläggande. 

S: Okej. 

M: Mm… bra. 

S: Och du jobbar mycket med Revit och så? 

E: Ja det har ju blivit nästan bara Revit nu det senaste året. Ähm det är ju både företagets 

policy att gå över till Revit mer och mer nu och sen så även beställarna önskar att vi ritar 

i Revit i större utsträckning, vilket både är bra och dåligt för att de andra konsulterna ritar 

inte i, i Revit än så länge. Inga som jag har jobbat med hittills i alla fall, vilket känns lite 

sådär, då blir det alltid ett extra steg när man ska översätta alla ritningar till det de ska ha. 

Ja så än så länge så är det inte så smidigt som man vill ah det. 

M: Nej. 

S: Men om du inte jobbar i Revit nu vad jobbar du i då? 

E: AutoCAD. 

 

UTFORMNING: 

Vad innebär arkitektoniska kvaliteter för dig som arkitekt?  
E: Ja det är en lagom luddig fråga. 

M: Ja det är ju det. 

E: Ähm… Ja för det första så kan man ju säga att nu känner jag lite sådär frustration över 

att de arkitektoniska kvaliteterna ofta försvinner och blir bortbantade och sådär, om man 

säger rent gestaltningsmässigt när man håller på med ett projekt och försöker få till 

någonting som är uttrycksfullt och har en hög estetik liksom. Ähm... så att så kan man ju 

säga. Annars så… Det finns ju olika nivåer av arkitektonisk kvaliteter. Ni har ju skrivit 

det som stödord också det är både estetik, funktion och sen så hela den sociala frågan, 

man pratar om hållbarhetsfrågan både ekonomiskt och socialt och miljömässigt. Så det 

finns ju så många olika nivåer av kvaliteter. Det är ju viktigt att få med allt och det är 

svårt att få med allt och det är svårt att driva igenom allt. 

S: Varför är det så vårt att driva igenom allt? 

E: För att man oftast har beställare som är inriktade på den ekonomiska frågan mer än på 

den estetiska sidan. Sen ska jag inte säga att alla beställare är så, men det är ju såklart en 

stor faktor. Sen är så har man också stor begränsning i produktionsledet där 

entreprenörerna oftast vill göra beprövade lösningar de har gjort tidigare som de vet 

fungerar. Och det är jättebra för det har ju också, det kan ju också skapa kvaliteter att 

man har beprövade lösningar. framför allt inom funktion då, men det är ju ofta på 

bekostnad av mer estetiska kvaliteter tyvärr. Ähm… så att… ja. Ja luddigt svar på luddig 

fråga. Hehe. 

M: Ja men frågan är ju ganska svår att definiera så, men ähm. 

E: men ni får ställa ledande frågor om ni vill ha mer svar. 
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M: Men jag tycker det är bra. För det är ju ändå det, vi har ju fått med alla punkter. Så 

just för det tycker jag det svaret är bra. 

 

Vilka aspekter prioriterar du mest? 

M: Om man tänker när du ritar ett projekt? 

E: Ja egentligen så… rent den konstnärliga sidan av arkitekten som jag ändå har, vill 

prioritera det estetiska, men den riktigt bra byggnaden, byggnaden som uppnår riktigt bra 

kvaliteter, den har ju en balans mellan allt. Alla de faktorer som vi tog upp. Ähm… så att 

funktionen är extremt viktig också och jag har insett när jag började jobba, hur svårt det 

är att hitta balansen mellan funktionen och formen ähm… Som sagt, är ekonomin tuff i 

projektet så då är det ju ofta funktionen som går före men sen så ser man ju såna här, ja 

prisvinnande projekt som… Där bara estetiken har fått sätta tonen och då blir man lite så. 

Herregud det går ju inte ens att vara i det där rummet liksom, ähm så att då tycker jag att 

det saknar en viss kvalitet helt klart. Så att, sen skulle jag önska att man prioriterade den 

miljömässiga hållbarheten mer. För det var min inriktning under studietiden och sen jag 

började jobba så har jag kanske inte varit det vi har prioriterat. Utan det har varit vad 

beställaren har önskat för det är ju oftast lite dyrare att gå all in och göra det exempelvis 

Miljöbyggnad. 

S: Och vad han prioriterar. 

E: Precis. 

M: För när ni ritar är det många som är Miljöbyggnad Silver då eller? 

E: Ja det är rätt mycket Silver. Jag tror nått projekt vi har skulle sikta på Guld, det vet jag 

inte om det blev så i slutändan. Det kanske inte blev så. Ett projekt som jag ritar nu är 

BREAM och ska BREAM-certifieras så att även visst de certifieringarna, är ju… det 

finns ju en viss skillnad mellan att följa de spåren och att faktiskt på alla sätt faktiskt gå 

igenom en byggnad. Vad använder vi för material? Livscykelanalys?  Alla såna grejer. 

Asså då skulle man egentligen kanske inte bygga i betong exempelvis? Så att det är kul 

att ås många intresserar sig av de här certifieringarna men så handlar det mest om 

energikrav och det vinner ju beställer på också. Hus som håller bra energi en låg 

energinivå ås blir det ju billigare att driva såklart, men just det här med nytänkande inom 

material val och utformning av… 

M: Skalet. 

E: Ja precis klimatskalet där är det mer brist liksom om man säger. Där är det inte lika 

intressant för beställaren om man säger. Det är lite tråkigt. Jag önskar att det kunde vara 

lite mer prio på det. Mer innovation.  

S: Mm… bra.  

 

Vilken frihet har du att utforma det du önskar? 
E: Ähm… ja det är olika från projekt till projekt såklart, men det beror ju både på vad 

beställaren vill ha och vilken roll jag har i projektet. Ska man vara medverkande har man 

kanske inte jättestor frihet att gestalta… ähm. Men får man lite mer ansvar och möjlighet 

så… Nej men det är lite just nu känner jag inte att jag har så stor frihet, hehe, om man 

säger så.  Men i tidigare projekt så har jag kanske haft mer frihet. 

 

S: Vilka möjligheter/begränsningar är det som du ser om du specificerar? 

E: Det är ju… det beror jättemycket på vilken sorts byggnad ett är som man ska rita helt 

enkelt. Är det ett köpcentrum eller en kommersiell byggnad så finns det oftast mer 

utrymme för gestaltning och att hitta på något häftigt. Sen så är det ganska tydligt om 

man tittar i vissa detaljplaner så kan det vara noterat att denna byggnaden har ett 

representativt läge och ska därför ha representativ utformning och då har man ju.. då 
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måste ju beställaren också lägga på det där lilla extra krutet för att det ska bli bra. Så då 

finns det ju massor av möjligheter. Ähm… och det är jättekul. Sen begränsas det såklart 

av ja materialval och förvaltningsläget för beställaren. Om den vill ha något som är lågt 

underhåll av. Då är det klart att det blir en begränsning och sen så begränsas man väl 

också av lite vissa arbetssätt på kontoret ibland så kanske man får något som redan är 

skissat ner i knät och ska slutföra och då… visst det kan finnas vissa möjligheter till 

gestaltning, men då är det oftast begränsat till planen och de tidiga idéerna som är satta. 

S: Det är rätt låst. 

E: Ja precis, det är låst. Sen har man en tight ekonomi på det också, hehe. 

M: Hehe 

S: Hehe 

E: Då blir det ingenting. 

M: Oavsett så kommer man till ekonomin i alla frågor. 

E: Ja alltid, ja alltid. 

M: Så är det ju. Men om man då tänker på industriellt byggande och prefabricering, 

volymelementtekniken, vilken frihet känner du att du kan ge uttryck för där? 

E: Ja. 

S: Som byggsätt. 

E: Ja det är både liksom mer och mindre frihet kan man säga. Man kan göra mycket med 

prefab. Ähm… man kan ju, framför allt kan man ju göra äh såna roliga grejer som grafisk 

betong och såna saker. Och sen det är lite som att bygga med legoklossar och man har 

ofta en bärande stomme ås man kan sätta väggarna lite hursomhelst, för att de inte är 

bärande. Så att då finns det definitivt friheter. Sen så vill man ju ofta under prefabricering 

att alla våningsplan ska se likadana ut för då blir det billigare, och då begränsas man igen 

och då får man lite så här Miljonprogramsutseende av byggnaderna, fasaderna framför 

allt.  

S: Ja. 

M: Mm ja. 

E: Ähm… Sen så är det lite olika beställare och olika sätt att bygga i prefab och vissa ska 

ha bärande badrumsväggar till exempel och då bli man jättelåst när en badrumsvägg ska 

vara i ren betong och gå hela vägen ner till garaget och så. Till skillnad från om allting är 

lättväggar och kan flyttas omkring som man själv vill... Ähm… Men så kan det ju vara 

med schakt. För då ska man ha schakt som går hela vägen som också måste vara på 

samma ställe, men det går alltid att komma runt och hitta på innovativa lösningar. Men 

det handlar också om ekonomin.  

M: Ja men absolut. Finns det någon som är villig att betala så kan man ju göra vad man 

vill. 

E: Ja exakt. Då kan man göra jättefantasifulla grejor och prefab kan bli jättebra, 

verkligen. Och jag tycker det är ett ganska bra sätt att bygga just med tanke på att man 

förkortar produktionstiden ute på plats och huset kommer upp fortare och det utsätts inte 

för lika mycket väder och vind. det finns en massa bra och positiva aspekter med det, 

men det gäller att man har någon som vill lite grann.  

M: Men har du något exempel på något projekt som du har gjort i prefab? 

E: Mm… Jaa det är det som jag håller på med nu. Det är nog det... Jag funderar på om 

jag har gjort något annat i prefab. Ähm… Nej, jag tror inte det, jag har gjort mycket 

ombyggnader och så och då är det ju något helt annat. Det känns som att det är det jag 

har gjort nu som är prefab. Och sen det förra uppdraget som jag har, har gjort var ju 

Paroc element och det är ju också en slags prefab egentligen. Så att, men det blir ju inte 

samma sak. Ähm, ähm… Det var ju inte bostäder. Bostäder blir ju väldigt tydligt med 

prefab. Det kan bli väldigt, väldigt bra eller ganska dåligt. hehe… men håller man på 
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med Paroc-element så är det ofta bara en låda någonstans, en låda liksom. Så då har man 

inte lika mycket att anpassa sig till liksom. Så det är det bostadsprojektet jag gör just nu, 

med mycket prefab-frågor hela tiden. 

M: Ja 

S: Har du ett exempel på något problem där det? 

E: Ja det är de där badrumsväggarna. 

M: Det är de alltså, hehe. 

E: Jo nämen det har varit problem med bärningen ganska mycket och skapat problem för 

då har man ju garage under mark ju och sen ska hela bärningen ner. Sen får man ut typ 5 

p-platser istället för 100 platser, så det har varit ett problem Men det handlar kanske lite 

mer om utformningen av planlösningen än om själva prefab-tänket. Och det är lite som 

de här badrumsväggarna som kommer ner i garaget. Det handlar om leverantörens sätt att 

bygga. Men annars så har vi inte haft så mycket konstigheter. det har mest varit att man 

försöker hitta på något roligt med fasaden, men då bara de säger det här blir för dyrt… 

Ähm… och då… man vill ju undvika det här eller antingen gör man det som ett grepp att 

alla fönster sitter på samma plats och det blir en slags hel fasad av det. Kvarteret är så 

himla komplicerat och det är liksom fyra olika sorters våningshöjder. Ett hus på tio 

våningar och ett på fyra och allt där emellan och sen så är formen på det så här helt 

fascinerande… hehe… 

Och då går det inte att göra ett enkelt grepp på det och då måste man hitta på någonting. 

Då blir det att man vill frångå det där med att alla element är likadana så blir det ju 

special helt enkelt. Även special inom planlösningarna där man också vill att alla är 

likadan och sen har det varit lite konstigheter med att eller lite svårigheter med att plan 

ett blir annorlunda mot de övre planen och då kan det bli svårt att hitta ett läge för schakt 

och grejor, så då har det varit lite svårt. Med platsgjuten betong löser man det bara, men 

här blir det lite klurigheter. 

M: Med tanke på att allt behöver vara färdigt innan man kommer ut i produktionen. 

E: Ja precis. Exakt. Det ska passa in överallt och lösas. 

M: Det går ju inte riktigt att skräddarsy på plats riktigt. 

E: Man saknar det här med att kunna lägga in det här i den där väggen och sådär. Ne nu 

måste man ha ett schakt som är såhär stort i en lägenhet där det inte får plats.  

S: Ja. 

M: Det är en utmaning. 

E: Ja det är en utmaning, det är en stor utmaning.  

S: Bra…  

 

Vilken utveckling av byggnadsutformningen har du erfarit? 
E: Ähm jag har ju inte jobbat så länge. Några får år, så… jag vet faktiskt inte. Med 

hänsyn till ritverktyg, exempelvis det jag konstaterade med min kollega. Han tänker 3D 

och jag tänker sektion. Det är en form av utveckling ähm… Och sen ja, men att det blir ju 

liksom större klyftor mellan de som ritar i Revit och de som fortfarande ritar för hand till 

exempel. Ähm nyss höll vi ju på med AutoCAD. Mitt första år här gjorde jag ju bara 

AutoCAD och sen gick jag en Revit-kurs. så att, mellan en AutoCAD och hand ritat är 

det inte lika stor skillnad riktigt kanske, 

S: Det är ungefär samma tänk. 

E: Ja precis, även om man börjar med att rita AutoCAD architecture som är väggelement 

och mer något mittemellan. Men så att det är en utveckling som just nu inte känns så jätte 

positivt, asså om man säger just när alla inte är på samma sväng. Men det får man ju lära 

sig jobba med såklart och det går bra det med. 

M: Finns det risk att det blir missförstånd? 
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E: Ja absolut. Ja det blir framför allt, och det upplever man med AutoCAD också. Men 

när man ritar för hand blir måtten lite mer flytande och sen så tror man att man har löst en 

lägenhet för hand och sen ska man rita upp den och inser att det här går inte. Så det är 

ju… Det har ju varit ett problem länge och det jobbar man ju runt liksom. Så det får man 

ju lösa men det tar ju lite längre tid. Ähm så det är såklart, det känns son att under den 

tiden jag har varit här är det fler och fler som ritar i Revit och fler beställare som vill ha 

Revit också. Så att definitivt en utveckling och arkitektoniskt har det inte hunnit bli 

någon skiftning än, eller det är väl kanske precis i en skiftning kanske. Ni vet, det är ju 

alltid årtionden av en viss stil. Det tar ju ganska lång tid eftersom det tar några år från det 

att det är på ritbordet till det att det är klart. Så det är ju en ganska trög skiftning om man 

säger. Just nu… jag vet inte riktigt vad man ska säga, var vi ligger. man försöker lämna 

lite den här Ny funkis-stilen (Ny funktionalismen), som har varit väldigt länge. 

Skokartongs-stilen. 

M: Ja. 

E: Och det är ju… Det känns som att de projekt man ser nu är mera, även det som görs av 

våra kollegor på andra kontor och så, att det är lite mer, det känns lite mer anpassat till 

omgivningen nu. I alla fall de man tycker om, de projekten. Det är inte lika det här, här 

smackar vi upp någonting som ser ut ungefär som det vi gjorde sist. Vi vill ha det lite mer 

arbetat och det kanske har att göra med att det byggs mer nu såklart. Det byggs ju alltid 

mer i storstäderna, men det förtätas ganska mycket nu och då har man en ganska specifik 

plats. Det är ju inte ett helt nytt bostadsområde ute i mitt i ingenstans, utan det är… 

M. Det finns lite förhållningssätt. 

E: Ja precis, exakt. Det tycker jag är väldigt intressant och det är bra att man jobbar mer 

så.  

M: Bra. 

E: Sen så har det ju varit ganska mycket med lutande tak. det har ju varit ganska inne nu 

med 45 graders lutande tak och så, hipster hus, hehe. 

M: Ja typ så. 

E: Ja, men jag tycker det är bra också för det känns som att det där med platta tak är vi 

klara med så att… det känns som att det fanns en anledning från början varför vi började 

göra lutande tak liksom, ur tidernas begynnelse när vi började bygga hus, hehe. För att 

vattnet rinner av lättare, hehe. Så att det känns som att vi är på väg mot någonting mer 

intressant mot vad det har varit de senaste 10-15 åren. 

M: Åh spännande. 

S: Bra. 

M: Mm. 

 

Hur har din vardag som arkitekt förändrats under dina verksamma år?  

Vilken är den största skillnaden?  

M: Är det något specifikt så… Vi har ju redan tagit upp det lite men…  

E: Ja precis. Den största skillnaden är väl att jag får mer och mer ansvar det blir ju så. 

Och då, jag kan ju mer och mer planera min tid lite bättre än att man bara sitter och 

väntar på att få något tilldelat sig… och så är man ju mer involverad i hela projekt mer än 

smådelar… Ähm… vardagen har ju kan man säga gått till att man pratar i telefon hela 

dagarna, mot vad man gör i början. 

M: Jaha okej… 

E: Det är ju ingen man behöver ringa då och nu ska man ringa upp till alla konsulter och 

beställare och alla leverantörer och alla från det sjunde till… så man sitter i telefon mer 

nu, rent konkret. 

M: Men det är ju… 
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E: Man är på fler möten också. 

S: Hur mycket procentuellt sett skulle du säga att du sitter i möten och telefon och så? 

E: Ähm… Det varierar ju från uppdrag till uppdrag såklart. Och det är klart att jag 

fortfarande sitter och ritar mest, men jag kanske med möten och telefonsamtal kanske 

sitter 10-15%. Jag vet inte riktigt. Det är svårt att uppskatta det. Vissa veckor känns det 

som att det är 100 % möten, man får aldrig någon tid att göra något liksom. 

M: Men i vissa skeden blir det ju mer 

E: Precis, särskilt när man ska ha möten med beställaren och sen ska man ha möten med 

konsulterna och så 

M: Projekterings-möten och så.  

E: Så att ähm… 

M: Bra 

 

UTVECKLING: 

Hur tror du att arkitektyrket/arbetssättet kommer se ut om 5 år? 
E: 5 år är ju inte jättelångt fram i tiden så att, som vi sa tidigare är branschen ganska trög. 

Fem år kan ju vara ett projekt från början till slut. Men jag gissar ju på att man självklart 

kommer använda digitala hjälpmedel och tekniska hjälpmedel. Jag hoppas ju att om vi nu 

ska fortsätta rita i Revit att fler och fler konsulter börjar rita i Revit också. Så att vi 

kommer över den tröskeln… Ähm… BIM liksom. Hela BIM-utvecklingen liksom, det 

kommer definitivt bli större och sen vet jag inte, men inom fem år kanske man kan ha 

börjat använda 3D-printing mer kanske, hehe. 

M: Ja vem vet, hehe… lite ledande fråga kanske, ja… 

S: Ja vilka tekniker tror du man kommer använda när man ritar och ute i produktionen? 

E: Ne jag tror absolut på det här med 3D-modellering, 3D-ritning kommer bli mer och 

mer. Alla inblandade konsulter kommer behöva gå in på det. Sen är det ju lite intressant, 

jag menar… Jag är ju ung, relativt i alla fall. Ähm… men de man jobbar med är ju alla, 

det är ju sällan de andra konsulterna är min ålder. Så att... Det förstår jag liksom att har 

man inte digitaliserats tidigare så är det kanske inte jätte intressant att gör a det när man 

är i 60års åldern heller. Nu ska jag inte tala för alla, men jag skulle kunna tänka mig det i 

alla fall. Som sagt, 5 år är inte jättelång tid så det kan hända att det inte händer någonting, 

hehe… just för att byggbranschen består av, till väldigt stor del av äldre… medelålders 

män kan vi väl säga då, hehe. Just nu, sen ser vi ett generationsskifte inom hela 

branschen egentligen. Så det blir intressant att se. Alla fyrtiotalister har gått i pension nu, 

men sen så är det så att i alla fall inom arkitektur att det är ett yrke som man blir 

pensionär när man kanske är 80 år. 

M: Blir man ens färdig tänker jag. 

E: Det är ju ingen liksom som pensionerar sig vid 65 eller så. Man känner väl att man har 

kvar mer att ge, plus att det är ju när man blir äldre man har all den erfarenheten som 

man verkligen kan göra grejor av. 

S: Man kan utnyttja allt man har lärt sig liksom. 

E: Ja precis. Det är ju då man har lärt sig allt. 

M: Ja men det är ju det som är charmen med att det är äldre som är med på kontoren, 

utan att det är en viss åldersgrupp bara. 

E: Ne… nej… Det hade ju inte funkat. Man behöver ju den här erfarenheten. Själva 

ryggraden… 

M: Utbytet liksom. 

E: Ja men det är ju viktigt att den erfarenheten överförs också till de yngre. Så att det är 

jätteviktigt. 

M: Mm ja… 
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E: Kanske mer inom arkitektbranschen än inom andra branscher gissar jag. Vissa 

branscher är mer viktigt.  

S: Ja bra.  

 

Vad vet du om 3D-printing? 
E: Ja då, inte jättemycket tyvärr. Jag hade en halv tanke på att jag skulle hinna läsa 

igenom detta innan intervjun, men det hann jag aldrig. 

M: Men det är ingen fara.  

E: Men… jag vet att man kan printa ut färdiga 3D-modeller, hehe… ähm… Men däremot 

så har jag inte alls grepp på vad man använder för slags material eller vilken skala man 

kan göra. När man gör i stor skala printar man ut olika delar då eller vad gör man, hur 

fungerar det? Det finns massor av frågor. 

M: Mm… 

S: Men det är lite olika… och just i produktionsfasen, har du sett eller läst om 

någonting där? 

E: Ne ingenting än så länge… ähm. Nej det som jag har sett och läst om är mer 

småskaliga… 

M: Alltså visualiserings modeller. 

E: Ja precis, modellen liksom och mindre grejor så att än så länge har jag inte sett 

någonting. 

S: Nej… 

M: Nej… 

E: Men ni får gärna berätta lite mer om ni vill. 

M: Ja. 

S: Ja, men det kanske vi kan ta sen lite efter sen. 

M: Ja så att det inte blir ledande bara, hehe. 

E: Ja absolut… 

 

Hur tror du att arkitekturen skulle påverkas av 3D-printing? 
E: Ja… 

S: Om du spånar. 

E: Ja det är väldigt intressant att fundera över… särskilt när jag vet så lite om det då. Jag 

tänker, liksom med BIM-verktygen och digitaliseringen av ett hantverksyrke så kan det 

absolut uppkomma svårigheter… Ähm… men antagligen ännu större liksom fördelar. 

Men det jag tänker spontant och det jag själv upplever när jag ritar i Revit är att. ja men 

ni vet… Det har skulle jag ritat så här för hand eller så här i AutoCAD liksom, men hur i 

helskotta får jag det att se rätt ut i Revit. 

M: Jag känner igen det där. 

E: Begränsningar på kan man göra det här i Revit, nej det kan vi inte. Ne då får vi skippa 

den idén. Den är jättefrusterande, extremt frustrerande 

S: Mm… 

M: Mm… 

S: Det förstår jag. 

E: Men det beror ju dels på att det inte finns tid att lära sig det och kanske inte finns en 

ordentlig handledning. Någon som kan komma och hjälpa en för att få det att funka. Och 

det tänker jag att det måste vara lite samma med 3D-printing kanske. Att det finns den 

begränsningen. 

S: Ja. 

E: Ähm… Ja sen måste det ju, nu vet inte jag hur snabbt utvecklingen går inom 3D-

printing, men det måste ju finnas en begränsning på hur den själva fysiska maskinen 
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klarar av också. Storleksmässigt eller materialmässigt eller vad det nu kan vara, men ja 

som sagt. Det finns ju potential också att det skulle kunna… att det rent 

produktionsmässigt skulle kunna gå snabbare med saker. Att få fram idéer, enklare 

metoder att testa sig fram kanske, liksom göra det snabbare på något sätt och hitta nya 

kvaliteter på det sättet. 

S: Mm. 

M: Mm 

E: Ähm… och så tänker jag mig parametrisk design att det skulle kunna hjälpa 3D-

printing också. För det är ju någonting som vi i min varda inte sysslar med någonting. 

M: Nej… 

E: Det känns ju som att det är lite… just nu är det väl bara lite större mer internationella 

firmor som jobbar med parametrisk design. Men visst det kan man ju göra i smågrejer 

också, ett vattentorn skulle kunna utvecklas eller utformas parametriskt exempelvis. 

Ähm… men vi har inte några såna… 

M: Projekt… 

E: Ja nej, uppdrag… vi vet inte riktigt vad vi har för kunskap om parametrisk design på 

kontoret heller. Om vi har de verktyg som man ändå behöver. Det är inget som har 

prioriterats under utbildningen heller så, men det är något… Kombinationen 3D-printing 

och paratmetrisk design är något som jag skulle vilja se, hehe… 

M: Mm… Spännande. 

E: Det skulle kunna vara väldigt spännande. Ähm… för där känns det som att, jag vet 

inte, men rent spontant, en känsla, om att begränsningarna skulle kunna bli mindre 

däremellan. 

M: Ja. 

E: Ja det är mer, det hör ihop på något sätt. 

M: Ja, mm… 

S: Ja absolut. Lite framtidstänk båda två. 

E: Ja exakt. 

 

Har du nått exempel på ett projekt där du tror att 3D-printing skulle underlättat 

utformningen för att uppnå det ni hade önskat?  
S: Något när du haft en idé och sen gick det inte. 

E: Ähm precis… Ne, jag vet faktiskt inte. Nej, tyvärr i och med att jag inte vet så mycket 

om 3D-printing och vad man skulle åstadkommit, så är det jättesvårt att svara på den 

frågan. Tyvärr. Jag vet inte om jag ska försöka mig på att gissa heller liksom. Det känns 

för svårt.  

S: Nej. 

E: Men jag kan säga, generellt sett finns det säkert såna tillfällen. Absolut. 

M: Ne mm… 

S: Mm… 

E: Det är svårt att säga något som jag har varit inblandad i det senaste så. 

S: Ja okej… mm… 

 

3D-PRINTING, LÖSNINGAR/MÖJLIGHETER: 

Hur skulle stadsmiljön se ut om 3D-printing infördes tror du?  
E: Nej, jag vet inte. 

M: Ne, hehe… 

E: Ähm… Ja… men det är nog lite de stödorden som står här nere. Varierad bebyggelse, 

att man skulle kunna få mer utlopp för individualismen. Att idéerna skulle kunna bli mer 

crazy och kunna utföras mer crazy. För jag gissar att det här som jag klagade på tidigare, 
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att entreprenörerna inte vill bygga det som de aldrig gjort tidigare. Så det gissar jag på 

skulle utfasas. För det är inte längre ett problem. 

M: Nej. 

E: Så att… förmodligen skulle det kunna bli mycket häftigare lösningar på mycket. 

Detaljlösningar skulle definitivt kunna bli mycket häftigare. 

S: Har du något exempel? 

E: Ja men vi stod och diskuterade… Vi var ju i Leon förra helgen på studieresa och så 

stod vi och diskuterade utanför ett kloster, som Le Corbusier har ritat. Där hade han gjort 

en jätte enkel portal såhär i betong som är kanske 1,5dm tjockt så. och vi stod där och 

diskuterade om vi skulle ritat det så hade vi, nämen här behöver vi isolering, här 

avvattning och bygga upp en sarg. Då hade det blivit 500mm tjockt, istället för den här 

1,5 dm. Ähm… så att såna grejer tror jag att man skulle kunna göra mer med 3D-

printing. Och att den sortens lösningar skulle få lite mer genomslag. Lite enklare, lite 

smäckrare… ja visst fattar jag att det fortfarande behöver finnas avvattning,  

M: Mm… det är bra. 

E: Men själva konstruktionen skulle kanske kunna bli mer slimmad och trevligare. Nu 

märktes det vad jag tyckte om för personliga preferenser, hehehe. Men ja det känns som 

en möjlighet. Och ja man kanske inte behöver ha en täckplåt och någonting och sen 

någonting, utan man kanske kan få materialet som talar. Det ser jag framför mig, hoppas 

jag på, hehe… 

S: Mm… absolut. 

M: Bra… är det något annat du tänker som skulle kunna ske i bebyggelsen. Jag tänker nu 

mot miljonprogrammet och hur det var och hur man i motsats till det… 

E: I dagens miljonprogram som vi ändå håller på med lite granna. Ja… Det finns ju 

självklart alltid en risk med att… Jag menar… även 3D-printing, eller snarare mer att 

man spottar ut 100 likadana hus för att göra, det här fungerade ju. Den här modellen 

fungerade ju, men då kör vi bara. Det skulle ju kunna ge… 

M: En motverkad effekt… 

E: Ja men precis. Att det industrialiseras på ett sätt för att det blir lättare produktion på 

nått sätt. Nu spånar jag hej vilt då för jag vet ju inte så mycket. Så det vill vi ju helst inte 

se så klart. 

S: Ne. 

M: Ne. 

E: Ähm… nej att man tappar individualismen. Men… ja men det handlar ju… allt 

handlar ju om personen bakom 3D-printern. Asså vem det är som egentligen utformar 

och som sagt, det kanske blir lättare att utföra de roliga idéerna och då kanske man 

förhoppningsvis inte gör de här tråkiga, industrialiserade standardlösningar på alla hus. 

Mm… men det finns ju möjlighet att båda skulle kunna hända. 

M: Ja 

S: Ja såklart. 

M: Sen tänker jag, du pratade om att du jobbar mycket mot ombyggnad av gamla 

byggnader, hur skulle du kunna se 3D-printing där? som ett verktyg. 

E: Ähm… Ja... det är lite intressant att tänka sig det. 

M: Ja jag kom på det.  

E: Ja det är svårt att spåna på också såklart, men det kanske skulle hjälpa till för att 

underlätta vissa problem som uppstår vid ombyggnad. Jag tänker på vi hade ett projekt 

som snart, snart kanske är klart. Det blev såhär jättemycket komplikationer på grund av 

att huset var så ojämnt och oregelbundet Så man mätte upp massor som inte stämmer 

med verkligheten och så får man mäta upp igen och mäta upp igen 100 gånger. Och så 

när de väl börjar bygga eller riva framför allt så är det ännu mer grejer som inte stämmer. 
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För det första vill man ju då ha det här verktyget när man bara ställer ut en kamera som 

bara 3D- simulerar hela rummet istället för att gå och mäta hela rummet för hand. För det 

är helt värdelöst när det är så mycket krångel och då tänker man kanske också att 3D-

printing kanske skulle underlättat under produktionsfasen också. Ähm… det kanske hade 

varit lättare att göra de här anpassningarna till det som inte stämde till det som inte var 

orginaluppmätning och så kanske, kanske. 

M: Ja men absolut.  

E: Sen finns det ombyggnadsprojekt som jag inte tror det hade spelat någon roll, men just 

det här med… 

M: Beroende på nivån. 

E: Ja men precis, men de här speciella byggnaderna som är väldigt oregelbundna och 

oförutsägbara, där tror jag det kanske skulle kunna ha haft någon möjlighet 

S: Du sade förut att det var svårt att uppnå de kvaliteter, att det svårt att uppnå balans 

mellan funktion och form, tror du det kan hjälpa till någonting där med 3D-printing? 

E: Ja men det skulle det säkert kunna göra. Ähm… bara man, jag tror det är viktigt… nu 

är det återigen min oerfarna syn på 3D-printing, men jag ser det som något man kan göra 

häftiga grejer med. Rent estetiskt och där tror jag att det är jätteviktigt att man inte tappar 

funktionen. Så att man får med sig det hela tiden så att man inte tänker nu kan vi göra 

liksom flashiga grejer och sen bara. Ne, men nu gick det inte att använda… lite så. 

Ähm… och sen tror jag… att alla de aspekter vi diskuterade under arkitektoniska 

kvaliteter, att allt säkert skulle kunna underlättas av 3D-printnig. Estetik, teknik, funktion 

och även de här hållbarhets aspekterna. Och säkert den ekonomiska sidan garanterat 

tänker jag. Nu vet jag det att 3D-printing är relativt nytt fortfarande och relativt dyrt 

fortfarande såklart, men det utvecklas verkligen hela tiden så småningom kommer man 

ner i någon form av nivå där det börjar bli ekonomiskt. 

M: Precis… mm. 

 

Hur skulle du utnyttja 3D-printing? 
E: Till att börja med tror jag att jag skulle kunna utnyttja det till att göra arbetsmodeller. 

Jag är skitdålig på att bygga modeller för hand. Vissa har talang för det, men för mig blir 

det bara snett och vint och äckligt, hehe… Mm. Så det tror jag skulle kunna vara 

intressant. Så det handlar ju om, det behöver… asså inte… Vi är inte i ett jättestort behov 

av fysiska arbetsmodeller när man har Revit där man har 3D:n och kan jobba så, men när 

man har en komplicerad byggnad eller vill åstadkomma något extra, när man verkligen 

behöver känna sig in i rummen... och ja... som ni märker har jag lite den inställningen till 

arkitektur att, eller jag är ganska så pragmatisk och man ska vara lite såhär… Vi gör 

alltid det där lilla extra, men asså man får vara lite realistisk också. Det är inte alltid man 

gör det där lilla extra även om man vill. 

M: Ambitionerna finns där liksom 

E: Ja, de finns alltid… men då tänker jag mig just det med arbetsmodeller att det skulle 

kunna vara häftigt. Jag tror man skulle kunna komma längre med sina idéer. 

S: kunna se vilka saker som går att göra. 

E: Ja precis. Så det är verkligen någonting man skulle kunna ha i jobbet.  

M: Mm... 

E: Sen så vet inte jag hur jag skulle kunna utnyttja det om det vore en del i 

produktionsfasen i ett projekt som jag inte är inblandad i. Det skulle ju vara något helt 

annat såklart. Men det kan jag inte uttala mig om... 

M: Mm nej... 

E: Det är lite för abstrakt… jaa. 
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Vad är din åsikt om 3D-printing?  
E: Det ger jättestora möjligheter, bara sådär spontant. 

M: Mm… 

E: Ähm… Skapa möjligheter och det liksom är verkligen det senaste. Det är innovativt, 

det är jättehäftig. Och jag tror att om vi kan ta till oss det på ett bra sätt, det gäller att det 

görs på rätt sätt tror jag så tror jag det kommer bli jättehäftigt.  

M: Ja. 

 

Är det något mer du vill lägga till? 
E: Ne jag känner mig ganska nöjd, om ni känner er nöjda. 

M: Ja men det tror jag verkligen, absolut. Det är ju så här att alla… man har ju olika 

erfarenheter och alla har kommit olika långt och lite olika så. 

E: Ja precis.  
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Sammanfattning av intervju, Matt Patterson. 

Matt Pattersson 40 år, har jobbat 6 år som arkitekt på Tengbom och innan dess 10 år i 

Storbritannien på ett arkitektkontor. Idag jobbar han mycket med tidiga faser i projekt 

och skissar på projekt, vilket gör att han håller på med många projekt samtidigt. Hans roll 

är uppdragsansvarig, vilket innebär att han har mycket kontakt med kunderna.  

När respondenten jobbade i Storbritannien, ritade han i 2D-program. Pattersson jobbade i 

Microstation, motsvarighet till Autocad. Här i Sverige har han jobbat med Revit. Han 

pekar på att Revit som ritverktyg är en begränsning i sig för vad man kan rita, då Revit 

har förslag på exempelvis kopplingar mellan olika byggnadsdelar. Dessa är svåra att göra 

på ett annat sätt. Han beskriver det som att: med Revit ritar man som Revit vill, och med 

Microstation ritade han som han ville att detaljerna skulle se ut. 

Han har erfarit en förändring av vilka typer av material man använder. I Storbritannien 

jobbade han med mycket tunga och rejäla material, så som betong och tegel. Här i 

Sverige har han snarare jobbat med lättare konstruktioner, med mycket stål och glas. Men 

han pekar på att det både kan vara i tiden samt mellan länderna som skillnaden ligger. 

Matt Patterssons vardag har inneburit stora förändringar i form av 

kommunikationsmedel. Från att ha använt fax och brev till att nu använda e-post och att 

kommunicera mer via datorn och färre möten. 3D-projekteringen tycker han är en mycket 

bra utveckling. Han har upplevt att han jobbar mer med prefab än tidigare, vilket kan 

bero på hans flytt från Storbritannien. Han tar upp att tack vare att glasen och andra 

komponenter utvecklats så har detta gjort det möjligt att skapa byggnader med större 

glaspartier. Man kan även lösa solavskärmningen med glasen istället för att behöva sätta 

externa solskydd, vilket påverkar utseendet av byggnaden. 

I framtiden tror respondenten att samordningen kommer utvecklas och bli mer avancerad. 

3D-modelleringen kommer användas mer där informationen lagras i ett moln istället för 

att skickas fram och tillbaka. Detta är möjligt idag, men respondenten pekar på att steget 

måste tas av fler företag. 3D-projektering och modellerna på en gemensam plats skulle 

kunna utveckla arkitekternas arbetsuppgifter. Programmet skulle kunna göra beräkningar 

för vilka idéer som fungerar och inte, med hänsyn till statiken. Genom denna utveckling 

kommer även konstruktörens arbetssätt att ifrågasättas. Sedan tror Pattersson att gränsen 

mellan projektering och produktion kommer bli mindre och att man skulle kunna beställa 

material direkt ur modellen. 

Enligt Patterson är arkitektoniska kvaliteter att man skapar mervärden i projekten, om det 

såväl är för bostäder som för publika byggnader. Han pekar på att varje projekt sätter 

ramarna för vilka kvaliteter som är viktigast. En äkta materialkänsla är en kvalitet enligt 

honom. En byggnad bör bidra med en kvalitet till den bebyggda miljön. Byggnaden ska 

inspirera, men behöver inte vara en wow-faktor. Utan får enligt respondenten gärna vara 

lugn så att den inte sticker ut och så kan staden ha några specifika byggnader som är 

speciella för den staden. Exempelvis Guggenheim museet. Byggnaden kan ha ett enkelt 

och effektivt uttryck, men får gärna ha något oväntat också. En annan kvalitet med 

byggnaderna är att de bör vara anpassade till människornas behov och samtidigt anpassat 

till staden runt omkring. Matt Pattersson vill skapa humanistisk arkitektur. Han anser att 

arkitekter ofta distanserar sig från övriga människor och vill skapa något speciellt, vilket 

är okej, men då gör det på ett sådant sätt att åskådarna inte förstår byggnaden och 
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tankarna bakom den. Detta på grund av att arkitekten har distanserat sig och gjort den för 

komplicerad. 

Respondenten tycker att han numera har stor frihet (på kontoret) att utforma det han 

önskar. Emellertid finns alltid projektets begränsningar och ekonomin som styr. Han tar 

även upp att industriellt byggande innebär begränsningar då tillverkarna gärna vill ha så 

mycket upprepningar som möjligt. Vilket, enligt Pattersson, i och för sig kan ge ett 

uttryck och en arkitektonisk kvalitet i sig, men det kräver försiktighet. 

Teknikutvecklingen, och då utvecklingen av 3D-printing innebär att arkitekturen skulle 

utvecklas. Detaljer skulle kunna skrivas ut med en 3D-printer, vilket ger en mer varierad 

och rikare stadsmiljö. Andra kvaliteter som 3D-printing skulle bidra med är att objekten 

kan anpassas till kunden. Pattersson har dessutom länge varit intresserad för att hur kan 

skapa strukturer på fasader med 3D-printing där man skulle kunna ha prefabricerade 

element som en bas. 

Pattersson tar upp ett projekt i Bankeryd, som han jobbat på, där de använde runda 

fönster som var svåra att tillverka. Dessa skulle man kunna 3D-printa om det är lönsamt, 

och tidseffektivt. Även komplicerade delar är komponenter som är attraktiva att börja 

skriva ut. Han tror att i framtiden kommer man kunna ha 3D-skrivare som kan skriva ut 

en komponent med flera olika material samtidigt. 

Det är viktigt att det finns en tydlig koppling mellan projektering och produktion, var 3D-

printing kan vara den förenande länken, anser respondenten. Man kan använda tekniken 

till komplicerade komponenter och anslutningar, som man inte lyckats lösa. Pattersson 

tror på tekniken, och tror att den kommer att införas mer eller mindre, när det blir 

ekonomiskt hållbart. Han tror att saker som idag bara kan göras i exempelvis metall 

skulle kunna göras i trä, eller liknande. På så sätt skulle det bli en hållbar arkitektur för 

miljön där man använder restprodukter. Patterson pratar om en återvunnen arkitektur. 
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Transkribering av intervju, Matt Patterson 

Intervju genomförd 2016-03-22, på Tengbom i Jönköping. 

 

MP: Matt Pattersson, intervjuad. 

MB: Martina Blom, intervjuare. 

S: Sara Landstedt, intervjuare. 

 

Vem är du i företaget Tengbom? 
MP: Vem är du. Ja jag heter Matt Patterson och är 40 år gammal nu. Jag är utbildad arkitekt 

ifrån Cambridge i Storbritannien. Jag har jobbat i 10 år i London och snart 6 år här nu i 

Sverige. Och sen mitt arbetssätt, hur jag jobbar… ähm… Från att jag var lite mer inblandad i 

projektering, har jag blivit mycket mer en sån skissande arkitekt. Som liksom tar hand om de 

tidigare faserna i ett projekt och sen att någon annan liksom tar över projekteringen. 

MB: Mm… 

MP: Så det är för det mesta så som jag jobbar nu och det betyder att jag har ganska många 

projekt på gång i en ganska tidig fas… ja. Och sen är jag uppdragsansvarig arkitekt i företaget 

just nu. Det har jag varit i snart ett år nu. 

MB: Och det innebär att du får… eller? 

MP: Det innebär att jag får ta kontakt med kunder och att jag liksom… ähm… för det mesta 

driver ägarprojekt och jag är ansvarig för alla delar i projektet. 

S: Mm… bra. Då har vi fått med det.  

 

UTFORMNING: 

Vad innebär arkitektoniska kvaliteter för dig som arkitekt?  
MP: Arkitektoniska kvaliteter… Ja men det varierar från projekt till projekt, men för mig vill 

jag skapa någonting som, som kanske har ett mervärde liksom och sen beror det på projekt. 

Det kan vara som att montera en bastu i ett hus om det höjer värdet för familjen... ähm. Att de 

uppskattar deras omgivning på ett bättre sätt eller liksom att man skapar något som bidrar till 

en stadsmiljö. Ähm… Så det är jättesvårt. 

MB: Jaa. 

S: Jaa. 

MP: Men för mig, med min bakgrund… att det har ett material. Äkta materialkänsla. Att det 

är något man kan relatera till. 

MB: Ja bra. 

MP: Att skalen är anpassade till människor liksom. Att det är någonstans där människor trivs 

att det åldras bra över tid, att det fungerar… 

MB: Funktion. 

MP: Ja att det uppfyller funktionskrav liksom. Ähm… Så mycket som möjligt att det är 

miljövänligt. Att det… ja. Shit vilken svår fråga. 

MB: Ja men det är svåra frågor. 

MP: Jag får be om ursäkt för jag läste inte igenom det här innan. 

MB: Det finns väl inget tydligt svar heller om vad det kanske är men… 

MP: Men det är att skapa någonting som bidrar med en kvalitet till den byggda miljön på 

något sätt. Ähm… men det varierar från projekt till projekt. Det är jättesvårt att summera det i 

en mening, att min syn på arkitektur är så här, man utgår utifrån förutsättningar i projektet och 

man försöker skapa någonting nytt utifrån dem, men jag tror att den röda tråden för mig är att 

det är så äkta som möjligt och inte så överkomplicerat heller. Att man kan lösa krav, man 
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löser kraven på det enklaste sättet, men att det också bidrar med något kanske lite oväntat 

också. 

MB: Mm. 

MP: Inte kanske enkel och tråkig, men kanske enkel och effektiv och sen att man kanske 

lägger lite extra i det. Så att liksom… det är en blandning, arkitektur i stort är en blandning av 

det praktiska och det konstnärliga. Det gäller att alltid hitta denna balans. 

S: Jaa. 

MB: Jaa. 

S: Ja, absolut. 

 

Vilka aspekter prioriterar du mest?  
MB: Ja 

MP: Men egentligen beror det på projekt. Just nu har jag jobbat med ett flyktingboende och då 

är det framför allt funktionen man prioriterar. Men man också skapa något fint utifrån något 

som är superfunktionellt liksom. Liksom enkelheten blir kvaliteten i det fallet. Ähm… men… 

S: Om det är något överlag som du brukar tänka lite extra på. 

MP: Jag antar att Håkan gav ett jättebra svar på den här frågan. Jag kan bara tänka mig hur 

han… 

MB: Hehehe… 

MP Ähm… Arkitektoniska kvaliteter för dig som arkitekt.  

MB: Mm. 

MP: Får jag fundera på den och komma tillbaka till den? 

MB: Mm. Ja. Absolut. 

 

Vilken frihet har du att utforma det du önskar? 
MP: Ja egentligen är det ganska fritt inom ramen av ekonomin och projektets begränsningar 

S: Mm. 

MB: Mm. 

MP: Som det är nu är jag inte jättestyrd av någon annan på kontoret, om det är det ni menar. 

Det är ganska fritt för mig, men då har man alltid projektets begränsningar. 

S: Ja. 

MP: och sen är svaret till b) att med det här med industriellt byggande och då är det de 

begränsningarna Att de är egentligen jättebegränsande. 

MB: Ja. På vilket sätt tänker du att de är begränsande då, om du vill utveckla lite? 

MP: Men då liksom… är det så enkelt som möjligt som gäller att upprepningseffekten blir så 

mycket som möjligt. Då det begränsas till exempel fönsterplacering och då dessa element 

staplade på varandra, skapar intrycket i byggnaden.  

S: Finns det ändå möjligheter i det? 

MP: Jo men det kan bli själva grejen med byggnaden att det är upprepning av den här 

arkitektonisk kvalitet i sig, men det gäller att hantera det på ett ganska försiktigt sätt. För att 

den här med industriella tekniken föredrar ett särskilt sätt och det är ganska svårt att få något 

att se ut som något utöver det vanliga. Och det är faran med den här prefabriceringstekniken 

för man behöver använda en viss standard på fönsterstorlekar och det är mest ekonomiskt. 

Och det gäller att hitta balansen mellan någon form av uttryck mot det ekonomiska. Helst vill 

man skapa en stadsmiljö som är liksom genomtänkt och fint, men inte det billigaste. Det 

liksom måste finnas någon kvalitet. 

MB: Mm.  

 

Vilken utveckling av byggnadsutformningen har du erfarit?  
MB: Om man tittar på vilka ritverktyg du har använt och så… 



  Blom & Landstedt, 2016 

MP: Från det att jag började jobba? 

MP: Ja. 

MP: När jag började jobba var allt i 2D. Man ritade liksom. Och då jobbade jag mycket med 

tegelbyggnader i Storbritannien. Då ritade vi varje, en tegelbyggnad är modulbaserad, och 

man vill till exempel att fönster… det är en typ av prefabricering. 

S: Ja. 

MP: Ja men det är ganska flexibelt. Man jobbar med det här modulerna. Vi ritade allt, helt 

galet, varje tegelsten i fasad.  

MB: Ja oj. 

MP: Och de här datorerna kunde inte klara av det. Så om man flyttade för att titta på en annan 

del av byggnaden, så började den här datorn att liksom rita varje tegelsten för sig. Det gick 

inte mycket snabbare än att bygga i realtid. Man kunde liksom gå och ta en kopp te och sen 

bara… plupp, plupp, plupp… 

MB: Hehehe. 

MP: Ja, så liksom det här blivit mycket snabbare. 

S: Vad använde ni för program då? 

MP: Då det var Microstation. 

S: Microstation. 

MP: Det är liksom kanske inte så stort i Sverige. 

MB: Ne, jag har inte hört talas om det.  

MP: Det är ganska bra. Det är lite som… 

MB: SketchUp kanske eller… 

MP: Nej, det är lite som… vad heter det? AutoCAD, men Microstation var ett program som 

var populärt bland arkitekter för man kunde använda det på Mac och behålla dem, men… Ja 

det är mycket likt AutoCAD för man jobbar med streck och lager på lager.  

MB: Mm. 

S: Mm. 

MP: Och sen har jag jobbat med AutoCAD lite grann, men då är det 2D ritningar och då är 

det att man liksom kunde lätt missa nått 3D-problem om man bara ritar i 2D. 

MB: Mm. 

S: Mm. 

MP: För liksom den hör utvecklingen som 3D-projektering tror jag är jättebra. 

S: Om du fortsätter, efter ni använde Microstation vad använde ni då, hur har det utvecklats 

sen? Under dina år som du har jobbat. 

MP: Ja, men då… jag har jobbat med Microstation i 10 år och sen, och det var inte mycket 

mer avancerat än att egentligen använda datorn och rita ritningar istället för att rita för hand. 

Och sen har jag kört Revit de senaste 6 åren. På något sätt är man begränsad av Revit för då 

ritar man på det sätt som Revit vill att man ritar. Med de 2D ritprogram, då egentligen ritade 

man hur som helst. Så det är liksom inbyggda begränsningar i Revit med. 

MB: Har du något typiskt exempel på vad som är begränsande? 

MP: Att man behöver, vad kan det bli… ja men hur tak möter vägg till exempel. Då vill Revit 

på ett visst sätt och sen kanske man inte vill ha det så och då börjar det bli en sån kamp med 

maskinen på något vis. Och man vill inte slösa bort tiden på såna grejor. Man vill göra det 

ganska snabbt, men det gäller att välja rätt verktyg. Kanske att det går snabbare att göra det i 

SketchUp, bara för att då är inte de tekniska mötena lika viktiga. Det är mest att man snabbt 

vill få fram någon idé, men jag använder inte SketchUp så att… 

MB: Är du en av de som har jobbat mest med Revit här på kontoret? 

MP: Ja, jag tror det. Jag har jobbat i 6 år med det. Det är ganska många av de unga som har 

gjort det och det känns jättebra. Jag tror vi ska fasa ur AutoCAD så mycket som möjligt för 

den… 
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MB: Den tiden är förbi. 

MP: Det finns så mycket som man kan använda AutoCAD till som vi inte gör. När man ser är 

det mycket ytlig användning av AutoCAD, men för det är ganska stort program, men vi 

använder bara en bråkdel av vad den kan. Men med Revit känns det som… 

MB: Vi använder allt. 

MP: Utnyttjar det mer… 

S: Om du tänker din utveckling arkitektoniskt istället, vad har du sett för förändringar där? 

Vilka stilar ni har och så, vad har du sett för förändringar? 

MP: Ja det är lite svårare… För stilen och liksom sättet att bygga har blivit helt annorlunda 

från det att jag flyttade. För då jobbade jag mycket med betong och tegel och ganska tunga 

och rejäla material och det har liksom påverkat mun syn på arkitektur och kvalitet, men jag 

tror att i och med att man jobbar med riktiga material och grova material tror jag… men här är 

det mycket lättare konstruktioner trä och så. Det går snabbare men det betyder inte att en sån 

teknik inte finns här. Det är bara det att jag inte har kommit i kontakt med det genom de 

projekt som jag har gjort. Egentligen, när det gäller byggtekniken så tror jag inte att det är så 

jättemycket. Det är bara det att det har ändrats under de 15 år som jag har jobbat. Det är 

fortfarande ganska intensivt som arbetsinsats, det behövs många. Här i Sverige är det mycket 

mer kanske prefabricerade element. 

S: Mm. 

MB: Mm. 

MP: Men, det är fortfarande ganska arbetskrävande. Ja kanske liksom, kravet på, miljökravet 

har kanske ändrat sig. 

MB: Mm. 

MP: Ja man kanske behöver tänka på att isolera, lufttäthet på ett annat sätt. Lägga mer vikt på 

detaljerna, men… och sen att folk vill ha byggnaden certifierade. Och det är också något som 

har kommit in under det senaste tiden som jag har jobbat. Men det är också intressant för det 

är ganska ofta som det blir lite exercis, men en genomtänkt syn på hur man ska göra den här 

byggnaden mer miljövänlig och det är ganska lätt att bocka av vissa grejor och samla poäng. 

MB: Ja. 

S: Ja. 

MP: Ja och det är ganska intressant hur man kan samla ganska många poäng utan att behöva 

tänka ur miljösynpunkt alls egentligen. 

MB: Ja. 

MP: Jag tror det är lite synd. För därifrån jag kommer det är ett företag i Storbritannien som är 

mycket mer miljöinriktat så det var ganska enkelt att kunna bocka av de här kraven. Och jag 

tror det behövs en liten förändring i folks syn på miljö för att det verkligen ska kunna ta nästa 

steg. 

MB: Ja. 

S: Ja. 

MP: För nu känns det som att folk är ganska nöjda med hur det är egentligen. Så i Sverige kan 

man bygga ganska miljövänliga och bra hus, men hur kan man ta nästa steg och då krävs det 

lite mer samlade tänk och liksom att alla jobbar mot samma mål i en tidig punkt i projektet. 

Man behöver en beställare som verkligen vill. 

S: Ja det är nog så. 

MB: Men är det den största skillnaden mellan Storbritannien och Sverige just miljö och 

material? 

MP: Ne nej, egentligen det var bara att jag kom från ett företag som prioriterade det ganska 

högt bara. 

MB: Inte generellt alltså… 
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MP: Ne inte generellt i Storbritannien. Men skillnaden mellan liksom är kanske att det är mer 

fokus på detaljer i Storbritannien. För det ansvaret ligger på arkitekter och arkitektföretag. Det 

liksom är detaljer på ett helt annat sätt. Ähm… Så min roll är att ändra någon som egentligen 

ritar detaljer så om man tänker på ett projekt från början till slut. Då tänker jag lite mer på det 

här lite mer tidiga faserna, skiss och strategi 

S: Ja. 

MP: Ja, så det är en skillnad. 

MB: Ja, om man tänker i framtiden, vad tror du vi, just arkitektoniskt, vad är nästa sorts 

arkitektur vi har att möta. Har du någon teori om hur det ser ut om 10 år? 

MP: För en arkitekt, hur ser arkitekturen ut? 

MB: Mm. 

MP: Ähm jag tror det kommer bli… jaa… hur kommer det att bli, om 10 år. Jag tror det 

kommer bli mycket mer integrerat liksom. Att det kommer finnas möjlighet att förändra 

miljön liksom. Jag tänker liksom att kanske, att kanske… hur vi… Om man tänker kanske 

från ett kontors synvinkel, att folk kommer kanske och det är något vi jobbar lite mer nu, hur 

jobbar man?  Kommer man sitta allihop och jobba som vi jobbar eller kommer man sitta i 

massa olika miljöer kanske. Kommer man anpassa dem till ett visst behov. Att det blir ett sånt 

mer varierad arbetsplats kanske. Och jag tror det kommer hjälpa till i hemmet också kanske. 

Behöver man ha ett vardagsrum som det alltid har sett ut eller kan det bli något annat, under 

kanske en viss del av dagen kanske. Jag tror att problemet kommer bli att man bygger kanske 

man behöver bygga så mycket. 

MB: Ja. 

S: Ja. 

MP: Jo man kommer behöva tänka ganska klokt på hur man bygger och vad man bygger. Ska 

man bygga med flexibilitet Det känns som man, det känns som en sån fråga man kommer nu. 

Vi bygger lägenheter nu som ser precis likadana ut som för kanske 50 år sedan, men kravet är 

lite annorlunda nu kanske. Lägenheterna som köps idag i Jönköping, köps av ganska unga och 

då har de sånt behov av rum som de hade för 20 år sen så då gör det att man kan bygga mer 

effektivt och spännande sätt. Det kan bli det du menar kanske, att man kan agera.. agera är det 

rätt ord? Att man liksom ähm, har en relation till huset på ett annat sätt liksom. Att 

uppkopplingen kommer bli viktig, hur man styr huset och alla såna grejer kommer att påverka 

hur man ser på… 

MB: Det blir mer teknisk arkitektur… 

MP: Ja kanske att man… asså inte ”in your face” tekniskt utan mer bakom kulisserna. Allting 

kommer vara kopplade på ett annat sätt. 

S: Jaa. 

MP: Ähm, tror jag. 

MB: Men det är mest… 

MP: Om man tittar bakåt hur sakta saker utvecklas. Det om man, sa vi 10 år? Det är inte så 

mycket egentligen. 

MB: Ne… 

MP: De projekt som kommer finnas i 10 år är på något sätt under utveckling redan nu för det 

mesta. Detaljplan och såna där grejer liksom. Bestämd förutsättning för såna projekt ähm. 

Men, helst vill man att det utvecklas på ett spännande sätt, men 10 år är inte så långt. 

MB: Nej. 

S: Ja, jätte spännande 

MB: Men om man ändå tänker det yttre, nu var det mer planlösningsmässigt kanske. Om du 

tänker dig i stadsmiljö, hur det skulle kunna se ut. 

S: Ja. 
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MP: Men då skulle man önska att det blev mer fokus på att skapa stadsliv. Att det… men det 

är alltid viktigt, men att… Jag tror att hela världen, eller hela Europa flyttar sig från att 

tillverka saker till att konsumera saker och då kommer det bli en viktig del av stadsmiljön. 

Ähm… Faktiskt den 28/4 har vi en föreläsning som ni två är välkomna till på Bryggan. Det är 

en inredningsarkitekt som hur ska framtidens retail se ut. 

MB: Okej. 

S: Okej. 

MP: För allting handlas nu på eller så mycket mer handlas på nätet så då blir en affär något 

mer som ett showroom. 

S: Ja 

MB: Ja 

MP: Man… Det är upplevelsen som är viktigare än att egentligen ta med produkten hem. Man 

går dit, jämför och provar och sen så köper på nätet. 

MB: Mm. 

S: Ja. 

MP: Ähm. Så det skapar utmaningar för stadskärnan för det är så enkelt att handla på nätet nu. 

Så de behöver uppfylla en annan roll. 

S: Ja. 

MP: Men jag skickar inbjudan så kan ni… 

MB: Ja det blir jättebra. Jättekul. 

MP: Men liksom såna utmaningar… liksom det är kanske inte så långt fram i tiden, så det 

kommer betyda att stadsmiljön är upplevelsen istället för produkten kanske. 

S: Sälja in produkten snarare än att köpa den. 

MP: Ja att köpa den, men ändå behöver de tjäna pengar på något sätt. 

MB: Ja lönsamhet. 

MP: Det är svårt liksom. Det är en svår balansgång. 

S: Ja. 

MB: Det har man inte tänkt så mycket på själv eller jag har inte tänkt i de banorna så, men det 

är… 

MP: Men sen har människor alltid ett behov av att bli sociala så det kan bli att det kommer 

behöva… det finns ändå en chans till överlevnad för alla butikerna. För de som har det här, 

men om 10 år hoppas jag att, att utvecklingen fortsätter. För tittar man i Jönköping. Det känns 

som att Jönköping har blivit lite mer annorlunda. Lite mer liv liksom. 

Mb: Ja absolut. 

S: Ja jättebra.  

 

Hur har din vardag som arkitekt förändrats under dina verksamma år?  
S: Hur du jobbar liksom. 

MP: Ähm… shit. Då har det, från att vara… När jag började jobba då var det fax och brev och 

telefonsamtal. Nu är det mest e-post. Det har liksom… det påverkas ju av alla. Det är inte bara 

kontorslivet som nu ör styrt av ett helt annat sätt att kommunicera. Ähm, och jag tror det är… 

det är också intressant för man kommunicerar på ett helt annat sätt med brev, än ett fax eller 

ett email. Nu är det mycket mer informellt. Delvis hänger det ihop med det här när jag flyttade 

från Storbritannien till Sverige. Man skriver på ett helt annat sätt. Ähm. Och sen att man, när 

man väl utvecklas som arkitekt då börjar man med att rita toalettuppställningar och sen och nu 

får jag mer, mycket mer frihet. Men det är liksom en utveckling som alla går igenom på något 

sätt som… ähm. Men den största skillnaden egentligen som eller jaa. Det känns som vi inte 

har nått punkten än, men jag har haft vissa projekt när man har samordnat allt i den här 

modellen liksom. Jag tror den största skillnaden är kanske 3D-projektering, inom de 15 år 

som jag har jobbat. 
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MB: Mm jaa. 

MP: Och det är både bra för då verkligen bygger man något i förväg, men då… jag var 

mycket mer van att samordna med projektgruppen då innan. Och det känns att den, den har 

minskat på något sätt, men jag tror att det är skillnaden mellan Sverige och Storbritannien. Att 

den har… det är inte så mycket kontakt mellan de olika konsulterna. Det skulle bli mer 

kontakt egentligen. 

S: Inte så mycket möten. 

MP: Nej. Och det är liksom. Det är på de här mötena som man skapar något spännande tror 

jag… det är lite skillnad där. 

MB: Mm, för det… 

MP: Shit, jag tänker på Håkans svar på den. Han har varit verksam i nästan 100 år ju… 

MB: Det blev ett långt svar i alla fall, hehe. 

MP: Haha. 

MB: Jaa. Men om man då tänker på produktionen, hur har den förändrats, rent byggtekniskt 

under de åren som du har jobbat? 

MP: Ähm… 

MB: Har du någon skillnad? 

S: Mm. 

MP: Ja men då är det liksom att viss ökad prefabricering har kommit in även i projekt som är 

helt speciell har man liksom… ja och sen. Vissa produkter har tillåtet vissa uttryck, liksom att 

kanske glas teknik har blivit så mycket bättre. Det var en viss tid när det var ganska svårt att 

ha glas i byggnader, men nu känns det som att… på något sätt att tekniken har löst problemet. 

S: Ja. 

MP: För när det gäller sol, soluppvärmning, då kan man egentligen satsa på en glasruta som 

löser problemet. Istället för att kanske se det på, vilken byggnad att se det på i Jönköping… Ja 

men… Vet ni var John Bauer huset är? 

MB: Mm. 

S: Ja. 

MP: Det på öster. Ja men på södersidan av den byggnaden är det mycket solavskärmning och 

jalusier. Det är så typiskt 90-talet. Att man tänkte liksom att skugga glaset för att minska den 

här uppvärmningseffekten och då kan man… undviker tekniken och då kan man… att glaset 

har en behandling. 

MB: Ja precis. 

MP: Att ge glaset ett annat uttryck. 

S: Ja. 

MP: Ähm. Så det finns absolut vissa tekniska framgångar som har skapats och sen bara 

storleken på vissa grejer. Jag tänker storleken på glasrutor, det går att göra superstort nu. Och 

det är alltid spännande när man kan skapa något helt i ett annat material liksom. 

MB: Ja. 

MP: Ähm… 

MB: Mm. Men det är inte så att du kan se någon skillnad mellan platsgjutet och prefab där 

någonting. Det är ingen större skillnad där? 

MP: Men det är svårt för mig att svara på eftersom jag flyttade från en värld där allt var 

platsgjutet till allt var prefabricerat. Så jag såg aldrig övergången. 

S: Ne. 

MB: Ne. 

MP: För även i Storbritannien… jag hade ganska mycket tur men att våra kunder verkligen 

satsade och hade ganska mycket pengar, men även i projekt med begränsat mycket pengar så 

var det fortfarande platsgjutet men det var lite mer dåligt. Men så. Prefabricering hade inte 

haft samma framgång i Storbritannien och det beror delvis på klimatet. Att man inte kan gjuta 
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betong när det är så kallt. Så den är lite svår för mig. Jag har liksom hamnat i en helt annan 

byggvärld än den som jag växte upp i som ung arkitekt. 

MB: men om man åker över nu, ser du… är det någon skillnad nu i Storbritannien tror du? 

Eller har de kommit ikapp Sverige nu eller tvärtom. 

MP: Ja… det är jättesvårt. Jag jobbade liksom med privata kunder som hade mycket pengar 

för att satsa på fina byggnader, men om man tittar på snabbare projekt. Kanske t.ex. 

kontorsprojekt kanske, då är det självklart när alla styrs av samma ekonomiska problem och 

krav och då kommer de välja det som är billigast då. 

S: Ja. 

MB: Ja precis. 

 

UTVECKLING: 

Hur tror du arkitektyrket och arbetssättet ni jobbar på kommer se ut om 5 år?  

S: Tror du det kommer förändras? 

MP: Jag tror det är mycket med det här, mycket mer avancerad samordning och 3D-

modellering. 

S: Mm. 

MP: Nu jobbar vi ganska ensam med vår modell och sen skickar vi över den och sen kommer 

någon annans modell över och vi laddar upp den.  Det känns lite som att man postar/faxar 

någonting och nästa steg kommer bli att alla jobbar i samma modell som lagras någonstans 

uppe i molnet. Och det finns redan det är bara att vi behöver ta steget. Då uppdateras 

modellen i realtid liksom. För då, då har man uppnått liksom på nått sätt, när man får ett 

integrerat BIM. 

S: Arbetssätt. 

MP: Vi har kompisar i Storbritannien som använder molntjänster och det är helt otroligt hur 

man, att man kan snacka med varandra och fixa saker i realtid. 

MB: Ja, precis. 

MP: Och sen är det intressant att för hur kommer de här 3D-programmen utvecklas. Hur 

mycket kommer de kunna ta rollen av konstruktören på något sätt? För allt som är 

regelbaserat kan man så småningom få en dator att göra, så det kan bli… Det är också lite 

spännande. Hur kan arkitektens roll utvecklas? Kan det bli en fördel att man jobbar med att 

man jobbar i framkant med den här 3D-projekteringen. För liksom man kan lika gärna få en 

dator att bestämma om det går eller inte. 

S: Om det bär eller inte. 

MP: Ja precis. 

 

Vilka tekniker använder man? 

S: Vilka program och vilka produktionssätt? 

MP: Jag tror det blir, att Revit har så stort eller BIM har en så stor del av marknaden att det 

kommer stanna kvar under de närmaste fem åren definitivt, men man kanske kommer lite 

längre ifrån att man levererar ritningar till att man levererar modeller. 

MB: Mm. 

MP: Och det kanske är den modellen man tolkar på plats och vi snackade lite om det under 

fokusmötet, med gänget där. Men det ställer ganska höga krav på de som bygger modellen. 

Modellen måste vara helt rätt liksom för att folk kan tolka det hur som helst. Och då är det 

också en grej, man kommer behöva bygga bättre och bättre modeller som är mycket mer 

genomtänkta. För ganska ofta satsar vi på modeller som kommer se bra ut på ritningen, men 

om det bara är modellen som gäller då måste vi satsa på den. 

MB: Ja om man säger i Revit är det ju lätt att fuska till det bara för att det ska se bra ut på 

ritningen. 
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MP: Ja 

MB: Mm, så är det faktiskt. 

MP: Jag tror det kommer mer och mer bli olika sätt att se på den information som tillverkas 

av arkitektkontor egentligen. 

S: Tror du att det kommer komma några produktionssätt som kommer förändras eller kommer 

det förändras under fem år? 

MP: Produktionssätt på byggarbetsplatsen. Ja men, liksom jag tror det. För det är så lätt att ta 

ut informationen på ett sätt som gynnar produktionen så då kanske man skickar iväg modellen 

och då får man måttbeställda prefabricerade element kanske eller de kan bara ta deras element 

direkt från modellen. Så jag tror det kommer bli mycket mer… 

S: Kopplade till modellen. 

MP: Ja, kopplade till modellen. Att projektering och produktion kommer bli mycket mer 

kopplad. 

 

Vad vet du om 3D-printing? 

MP: Vad jag vet om det…? Jaa, det är liksom att det finns. Det är superspännande att snack 

om de härolika utvecklingarna Att man kan trycka ut något i trä, plast, metall. 

MB: Mm. 

S: Mm. 

MP: Och det känns som jag har lärt mig ganska mycket sedan vi träffades och… 

MB: Ja. 

S: Ja. 

MP: Och ja det känns som det är såna tekniker som kommer bli mycket mer intressant i 

framtiden. Kanske mer än den här betongsprutningen som finns.  

MB: Ja. 

S: Ja. 

MP: Kanske att man kan skriva ut i massa olika material kommer bli jättespännande för 

utvecklingen av konstruktioner. 

S: Samtidigt då tänker du? 

MP: Ja. 

MB: Mm. 

S: Ja. Ähm. Ja vi vet ju… 

MP: Ja, just nu är 3D-printing för oss att bara skriva ut modeller så det är intressant att se vart 

nästa steg blir. 

S: Ja absolut.  

 

Hur tror du att arkitekturen skulle påverkas av 3D-printing?  
S: När den blir ett produktionssätt sen? 

MP: Jag hoppas att det bli mer varierande och rikare på grund av 3D-printing. Att det liksom, 

att det inte bara är ett sätt att spara pengar under produktionen, utan att det är ett sätt att 

kanske lösa problem som inte är lösbara just nu.  

S: Ja. 

MB: Ja. 

MP: Att man har möjlighet att utveckla arkitekturen åt ett spännande håll. 

MB: Mm. 

S: Mm. Hur skulle du då vilja utveckla det? 

MP: Phu… Ja det kan bli allt från en detaljnivå till att det anpassar till projektet. Att man 

kanske inte har så stort behov av att använda standardgrejer. Som t.ex. dörrhandtag kanske 

man vill ha ett speciellt och då är det lika lätt att skriva ut som att shoppa något som finns som 

standard. Till att man kan lösa ganska komplexa trappor. Det kanske kan gå att skriva ut en 



  Blom & Landstedt, 2016 

trappa istället för att, hur ska vi lösa det här i platsgjuten betong? Då kanske vi kan ta vår 

betongskrivare och skriva ut trappan.  

S: Mm, ja. 

MP: Men det kommer bli intressant att hitta balansen mellan uttrycksfrihet och ekonomiska 

möjligheter. 

MB: Ser du några hinder där emellan? 

MP: Jag tror att om man frågar samma sak till Flexator. De tänker inte på samma möjligheter 

till uttryck. De tänker liksom, hur kan vi förenkla vår produktionsprocess. 

MB: Mm. 

MP: Det är en del, men det kan användas också för att skapa och då gäller det liksom att man 

alltid måste jobba inom ramarna för projektet. Liksom de möjligheterna kommer bli 

annorlunda beroende på vad det är för projekt och vad projektet har för budget. 

MB: Mm. 

S: Absolut. 

MP: Ähm…, men jag tror att man kommer se massa spännande grejor ganska snart. Om man 

kan tänka inom retail så kanske de, de ligger alltid lite före så man kommer se 3D utskrivna 

helt galna grejer och det är lite som… 

MB: Science fiction. 

MP: Catwalk… Vissa saker som på en catwalk som så småningom hamnar i H&M och det 

kan bli lite så. 

MB: Mm. 

 

Vilka kvaliteter kan man åstadkomma? 
MP: Jag tror man kan åstadkomma lite mer variation egentligen och kanske mer anpassat till 

den som använder byggnaden på något sätt. 

MB: Mm. 

S: Mm. 

MP: Att man kanske kommer ha möjlighet att göra ett projekt rikare på ett enklare sätt som 

inte påverkar kostnaden så mycket. Jag tror det också är intressant att tänka på 3D-printing 

liksom kommer löser problem och ger möjligheter utan att det är helt galet dyrt. Det liksom 

tycker om idéerna att fortfarande skapa struktur i en prefabricerat betongelement. 

S: Mm… ja. 

 

Kan du ge exempel på projekt där 3D-printing skulle underlättat utformningen för att 

nå önskat resultat? 

MP: Ja. Men kanske… Jag gjorde ett projekt i Bankeryd för Kuvertteamet som hade. Det var 

ganska enkelt egentligen. Det var en kåpa runt varje fönster, men de tog ganska mycket att 

tillverka dem. I plåt och man kanske bara kunde ha skrivit ut dem. 

MB: Mm… 

MP: Ähm… Och sen att det alltid är liksom… ganska många projekt där man kunde använt 

3D-printing för att lösa vissa komplexa 3D-problem för trapporna, bjälklag. Och då kanske 

man kan ta alla dessa komplexa bitarna och liksom skriva ut dem i efterhand. Att maskinen tar 

sig upp i byggnaden och skriver ut.  

S: Ja. 

MP: Jag tror att det skulle kunna underlätta ganska mycket. Att om man har kopplingen 

mellan projektering och produktion om den hade funnits eller kommer att finnas. 

S: Mm. 

MB: Mm. 

S: Om vi går tillbaka till den frågan du ville ju komma tillbaka till arkitektoniska kvaliteter. 

Om du tänker på den frågan igen, vad är det för dig? 
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MP: Jag kom till arkitekturen med en bakgrund från... så jag pluggade geografi, historia och 

konst så då tror jag att de tre grejorna är ganska så viktiga för mig. Det är inte bara att 

arkitektur något konstnärligt, men det är en viktig del. Men det är också viktigt att anpassa till 

människors behov. Att man bygger något som fungerar på en sån stadsnivå. Att det fungerar 

funktionellt som en byggnad som den kommer vara, och också att den är anpassad till 

människors behov på ett sånt… ja att det är anpassat till människors behov också. Att det 

bidrar med något positivt att liksom det här att använda byggnaden, att man njuter av det. Det 

räcker inte bara att bygga något som funkar, det måste bidra med något som inspirerar Jag tror 

det är vad jag är intresserad av. Det behöver inget bli en arkitektur som skriker. För vi var 

Lyon nu, det va nästan som terapi. Vi gick i en sån stadsdel där alla arkitekter hade tilldelats 

en tomt där de skulle uppföra något enligt stadsplanen och alla försökte ta ut svängarna så 

mycket som de kunde. Och resultatet blev ju att man liksom fick huvudvärk för allt liksom 

tävlade med varandra. Jag tror det finns vissa moment som det är bra att göra en sån byggnad, 

en sån Guggenheim som fokuserar, som ger ett fokus till en stad, men det är inte hur man 

bygger en stad. Man behöver också byggnader som ger en lugnhet. 

MB: Mm. Avskalat liksom. 

MP: Mm. så det gäller att bygga rätt på rätt plats. Jag tror att den här idén att det, ja. Att det, 

det finns någon humanistisk arkitektur. Det är viktigt för mig. 

MB: Mm. 

MP: Det var viktigt när jag pluggade och det känns som att på något sätt är den röda tråden i 

allt det jag gör. 

MB: Men det pluggade du innan du läste till arkitekt då eller? 

MP: Ja men det är lite hur skolan ar uppbyggd i Storbritannien. 

MB: Okej. 

MP: Man pluggar egentligen allting till att man är 16 år och sen väljer man tre ämnen att 

studera mycket djupare. 

MB: Jaja. 

MP: Och det valet begränsar vad man kan välja att plugga efteråt. 

MB: Okej då förstår jag. 

MP: Ja, de valen man gör är det man är mest intresserad av. Jag tror att geografi det handlar 

inte bara om städer, utan om levnadssätt och olika teorier och sådär och jag tror att det är 

ganska viktigt för mig. Och det är kanske därför jag har problem med arkitekter för att 

arkitektur måste vara kopplade till alla. Och det är ganska ofta som arkitekter distanserar sig 

från folk genom att använda något eget språk att beskriva byggnader. Så när man läser bara… 

vad är det ni menar här. För att, jag tror lite att problemet om man är rädd för att använda 

vanliga ord för att beskriva en byggnad, man, det känns som man döljer något. Man gör det 

lite överkomplicerat. Det är synd för arkitekter har mycket att bidra med. Jag tänker på hela 

debatten som pågår just nu om bostadskrisen och hur ska vi bygga tillräckligt mycket för att 

lösa problemet som vi har just nu. Det är inga arkitekter som ställer upp på det utan det är 

bara kommuner och entreprenörer. 

MB: Jaa. 

MP: Så jag tror det är viktigt att man tar ett sånt socialt ansvar. Det blir intressant och se om 

det händer inom de närmaste 5 åren. Liksom att man tänker liksom om man löser problemet 

som finns nu hur kommer framtidens Sverige se ut. Kommer man titta tillbaka 50 år på alla 

problembostäder som skapades under 2010- talet och helst vill man inte det. Helst vill man 

tänka på vilket bra sätt de löste problemet på då. 

MB: Vilket föredöme liksom. 

MP: Ja att tänka framåt att vi löser problemet nu också men hur kommer de här bostäderna 

användas om 15 år. Det gäller alltid att tänka steget framåt. 

MB: Mm. 
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MP: Jag tror tyvärr att folk, med hur byggprocessen styr nu, är det ofta mycket kortsiktiga 

vinster som driver byggsättet och bostadsutvecklingen eller stadsplaneringen.  

S: Ja. 

 

3D-PRINTING LÖSNINGAR/MÖJLIGHETER: 

Hur skulle stadsmiljön se ut om 3D-printing infördes? 
MP: Ja. Ja men ni har egentligen svarat här ju… Mer individualistiskt liksom. Jag tror att allt 

det stämmer. Men ähm. Ja det är svårt, för hade inte pengar varit problemet hade man liksom. 

Då är det ingen begränsning till hur det skulle se ut. Man skulle kanske kunna skriva ut vad 

som helst.  

MB: Ser du ingen fara i att det skulle kunna bli så många olika uttryck? 

MP: Ja men precis, det kan bli att det blir helt galet egentligen. 

S: Ja. 

MB: Ja. 

MP: Ja kanske att det kommer bli en sån Art Nouveau period de närmaste 10 åren för att alla 

går helt vilt kanske. 

MB: Ja, hehe. 

MP: Och det är jättesvårt att svara på. För är pengar inget problem så är det obegränsat med 

möjligheter, men jag tror att det definitivt kommer bli en rikare stadsmiljö på något sätt. För 

jag tror att det på basnivå kommer lösa vissa problem som egentligen är lite tråkiga. Så jag 

tror att det kommer bli en fördel. Att det förhoppningsvis kommer leda till bättre byggnader. 

MB: Ja. 

S: Det låter ju bra. 

MB: Yes. 

 

Hur skulle du utnyttja 3D-printing?  
MB: Hur skulle du använda det? 

MP: Jag har sagt det ganska många gånger här, så jag tror att det är lösningen mellan de 

produktionssätt som finns och fungerar idag och de problem som de här produktionssätten 

inte riktigt svarar på idag. Det liksom... den här zonen som är mellan de här standardiserade 

byggkomponents-paketen som man har och arkitektoniskt uttryck. Jag tror det kommer lösa 

de här svåra problem och förhoppningsvis kommer det bli ett sätt att förverkliga saker som 

just nu inte ligger riktigt  ekonomiskt möjligt eller alla de saker som alltid blir borttagna från 

projektet för att det finns ett enklare sätt just nu att göra det på. 

S: Men att det då skulle vara möjligt med 3D-printing. 

MP: Ja att det skulle vara möjligt. Att 3D-printing gör det precist. 

MB: Mm.  

 

Vad är din åsikt om 3D-printing?  
MB: Du tror på att det kommer att införas? 

MP: Ja jag tror det. Jag är lite skeptisk till att det kommer förändra världen helt och hållet just 

nu, men jag vill inte bli helt skeptisk. Det känns som jag har påverkats av jobbet och blivit 

äldre och nu liksom vill man tänka att det är obegränsat. Men som med allting i världen så är 

det styrt av pengar. Så fort 3D-printing har blivit det billigaste alternativet så kommer det bli 

intressant att se hur det upptas. Men jag är positiv till det. Jag tror att det kommer bli 

intressant och jag tror jag tänker på detta skeptiska och tråkiga sätt för se kanske hur man kan 

använda det om 5 år med betongelement. Och det är väl inte det mest spännande sättet att 

använda det, men jag förstår ju att hitta ett sätt att blir verklighet sen att man kan skriva ut i 

metall och trä. Det kommer bli helt andra möjligheter, kanske att man kan skriva ut i trä kan 

betyda att man kan göra saker i trä som man bara kunde uppnå i metall för 5 år sedan. Och det 
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innebär mycket hållbarare arkitektur och det är också ett sätt. Man kan skriva ut ett ganska 

fint fönster som löser ganska många problem, med 3D-printing. Man kanske inte har råd att 

skapa det i riktigt massivt trä och det är lite intressant att kanske en komponent som vi tar 

förgivet nu som behöver skapas i aluminium eller stål, kan skapas i återvunnet trä. Det kanske 

ger en möjlighet till en helt återvunnen arkitektur och det kan bara bli en bra grej. Att man 

börjar använda restprodukter i bygget på ett helt nytt sätt. 

MB: Mm. Jätte spännande. 

MP: För jag har tänkt lite mer storskaligt men det är egentligen när man tittar på en sån 

fönsterkarm som man kan lösa små eller upprepande… 

MB: Ja, om man tänker på antalet små byggkomponenter i en byggnad är ju ofta väldigt 

många och då blir det ju väldigt stort till slut. 

MP: Ja precis. 

S: Ja.  

MP: JA, men att man kan skriva ut någon ram som svarar till de krav som man har. Det är ju 

ett individuellt fönster. Det skulle kunna vara intressant att profilens form motsvarar exakt de 

kraven och konstruktionsnivån skulle vara superintressant och ganska ekonomisk antar jag. 

MB: Jaa. 

S: Ja. Det är väl det.  

 

Är det något mer du vill tillägga? 
MP: Nej, jag önskar jag hade tänkt lite mer om arkitektoniska kvalitet er men jag tror du kan 

koppla ihop något klokt om det jag sa. 
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Sammanfattning av intervju, Håkan Albeman.  
Håkan Albeman, 63 år gammal, arbetar som ansvarig/handläggande arkitekt vid 

Tengbom. Där har han arbetat sedan 2001. Vilket innebär arbete med egna uppdrag och 

kundkontakter. Albeman har en gedigen yrkeserfarenhet med nästan 40 år i branschen. 

Han studerade vid Chalmers Tekniska Högskola under fyra år och därefter ytterligare två 

påbyggnadsår på konsthögskola i Stockholm. Dessutom har Albaman läst två år keramisk 

utbildning på Öland. På konsthögskolan riktade sig utbildningen mot restaurering av 

gamla byggnader samt stadsbyggnad.  

I sitt yrkesliv har mycket fokus legat på dessa frågor och Albeman ritar många projekt 

med kulturhistorisk anknytning. En del stadsbyggnadsprojekt har också genomförts. 

Dock anser Albeman att dessa är otacksamma eftersom det till stor del handlar om 

utredningsfrågor som i slutändan landar hos andra arkitektkontor.  

Respondentens arbetssätt har förändrats över tid. Från början var det penna och ritbord 

som gällde, och han använder fortfarande denna teknik till stor del, men sen har hans 

arbetssätt digitaliserats alltmer. Han kan använda Autocad och ritar en del i detta 

program, vilket han började med redan år 1987. Att kunna 3D-modellera anser Albeman 

har många fördelar under de tidiga skedena för att underlätta skissarbetet. Att den äldre 

generationens arkitekter inte använder tekniska ritverktyg i samma utsträckning som 

yngre, beror mycket på personligt intresse samt vilken inriktning som kontoret har, 

menar Albeman. I framtiden tror han att 3D-modellering kommer utvecklas mer och att 

BIM blir ännu mer etablerat.  

Enligt Håkan Albeman är arkitektonisk kvalitet att en byggnad passar in i det 

sammanhang som den är placerad i. Det ska vara en bra samverkan mellan befintligt och 

nytt. Byggnaden ska vara ändamålsenligt projekterad och sedan bidra med någon slags 

upplevelse. För Albeman handlar det om att hitta formmässiga system som fungerar 

ekonomiskt och estetiskt. Vid restaurering- och ombyggnadsprojekt krävs en större 

ödmjukhet till arkitekturen, säger Albeman.  

Utformningsfriheten är starkt kopplad till vem som är beställare och vilket projekt man 

jobbar med. Albeman anser att utformningsarbetet är ett väldigt relationellt arbete. Det 

handlar om att övertyga alla om varför de val som gjorts har gjorts. En arkitekt bör vara 

duktig på att kunna övertyga beställaren och påvisa möjligheterna, hävdar Albeman. 

Begränsningar som finns vid utformningsarbetet anser han är av ekonomisk- och juridisk 

karaktär samt tidsbegränsningar.  

Håkan Albeman kan påpeka att en förändring av byggnadsutformningen har skett under 

hans karriär. Under de första åren var i slutskedet av Miljonprogrammet och vidare under 

1980-talet var han med när mer pastichhus kom. Han har erfarit den nya funkisstilen och 

han tror att nästa era kommer kretsa kring resurstänk och hållbarhetsfrågor.  

Vad gäller uppföringsmetoderna säger Albeman att bygga platsgjutet innebär större frihet 

än att bygga industriellt. Det krävs en tydlig anpassning till teknikerna, men trots detta 

kan man tillföra mycket genom att använda prefabricerade lösningar. Exempelvis kan 

man uppnå längre spännvidder än vid platsgjutet, vilket kan vara en kvalitet i vissa 
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projekt. Att förstå stom- och installationssystemet och göra dem avläsbara anser 

Albeman är en estetisk kvalitet.  

Hans kunskap om 3D-printing som metod är begränsad, men han har sett en 

statsbyggnadsmodell över en stadsdel i Borås, samt läst en del artiklar om tekniken. 

Potentialen för att använda 3D-printing ser Albeman som hög, men en del frågetecken 

kvarstår. Exempel på frågor är vilket material man kommer använda ute i produktionen. 

Även vilka komponenter man kan skriva ut är en fråga.  

Respondenten hävdar att det finns ett intresse av att kunna skriva ut t.ex. ornament och 

stuckaturer för att förändra fasaduttrycket, vilket han ser som ett möjligt 

användningsområde. Däremot är han osäker på om det är den arkitektoniska stil man vill 

eftersträva nu. Ytterligare användningsområde ser han i det industriella byggandet där 

man vill bygga snabbt och effektivt samt inom installationsbranschen. Möjlighet att 

skriva ut installationssystem istället för att distribuera dem, ser Albeman som en framtida 

utveckling.  

Albeman hävdar att han inte tror att stadsmiljön kommer att förändras så mycket om man 

inför 3D-printing. Allt handlar om i vilket sammanhang man placerar byggnaden, säger 

han. Slutligen påpekar respondenten vikten av materialäkthet för att uppnå god kvalitet 
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Transkribering av intervju, Håkan Albeman  
Intervju genomförd 2016-03-14, på Tengbom i Jönköping. 

 

 

H: Håkan Albeman, intervjuad. 

M: Martina Blom, intervjuare. 

S: Sara Landstedt, intervjuare. 

 

Vem är du i företaget Tengbom? 

H: Äh, ja. Jag jobbar som ansvarig arkitekt kan man säga då. Har egna uppdrag och egna 

kundkontakter. Åh, och sen har jag ju nästan 40 års yrkeserfarenhet då. Inom rätt, inom ett rätt 

brett spektrum. Äh, jag har ju gått 4 år arkitektutbildning, som den var på den tiden jag 

studerade då, mellan 71 och 77. Och sen har jag två påbyggnadsår på konsthögskolan. Det 

finns två påbyggnadsår för arkitekter där. 

S: Okej. 

H: En som är inriktad på restaurering av äldre byggnader, och en som är rätt allmän då, som 

styrs efter egentligen vem som är professor, så är den inriktad på stadsbyggnad. Och läkande 

av trasiga städer.  

M: Okej, häftigt. 

H: Det är ju fortfarande ett stort ämne och var speciellt på 80- och 90-talet då. Och det revs så 

mycket då, efter andra världskriget, på 60- och 70-talet då i stadskärnorna då. Och det var, på 

80-talet blev det också ett väldigt stort intresse för stadsbyggnad. Traditionella 

stadsbyggnadsvärden och så.  

S: Mm. 

M: Mm. 

H: Och det är det som har präglat mycket av utvecklingen i stadskärnan nu. Man säger att 

man har läkt dom såren och man har, det har försvunnit industri i stadskärnan, som har legat 

centralt. Därför har det varit, liksom egentligen, en utveckling av, nästan alla svenska städer. 

M: Mm. 

S: Mm. 

H: På ett positivt sätt tycker jag. Det syns inte minst sätt här i Jönköping då. Äh, så att, jag har 

ju jobbat då… i stort sätt som traditionell arkitekt, precis som man tänker sig. Att man får 

uppdrag och man genomför dem. och det mesta husprojektering av hus. Jag har även jobbat 

med restaurering av äldre byggnader, mest när jag var yngre. Och sen med 

stadsbyggnadsfrågor.  

S: Mm. 

M: Har du något uppe i Munksjöstaden nu? Jag tänker med industri, de gamla 

industrilokalerna? Det är ju mycket… 

H: Vi har ingenting där faktiskt.  

M: Nej. 

H: Vi var med på arkitekttävling där, det står planscher där ute då (i korridoren på Tengbom). 

Men, vad det gäller dom bostäder som byggs nu, så var det ett annat kontor som tog det 

jobbet, Arkitekthuset. 

M: Ja. 

H: Som ritar alltihop där, tror jag.  

M: Okej, ja. 

H: Däremot har vi jobbat mycket med utredningsfrågor på, äh det som heter skeppsbrokajen, 

eller skeppsbron kanske de kallar den? Det som är… 
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M: Mm, slottskajen?! 

H: Det som är söder om Munksjön. Som kommer ansluta till det nya stationsläget.  

S: Okej. 

M: Okej. 

H: Vi, ända sen 1994 har vi hjälp kommunen med delutredningar, kan man säga, kring 

järnvägsetableringen. Framför allt då, den anslutande stadsdelen som kommer vara där då. Nu 

är det också så att det är otacksamt att jobba med stadsbyggnadsfrågor. För att det är 

utredningsskeden och sen är det ofta parallella uppdrag. Så i slutändan hamnar uppdraget hos 

Stockholms kontor.  

M: Okej. 

H: Men det, innan det är klart, är det många skeden som ska göras. Och jag tror, det är inte jag 

som jobbar med det. Men jag tror att vi jobbar med, med tillexempel buller frågor och 

utredningar om kvartersutformningar och så.  

M: Mm. 

S: Mm! 

H: Innan detaljplanerna kommer läggas ut färdiga.  

M: Ja. Det är häftigt att få se utvecklingen tycker jag.  

H: Ja, det är det. Det är häftigt att, det är häftigt att vara med. Jönköping har utvecklats väldigt 

mycket de senaste 15 åren. Så det är väldigt häftigt att vara med då. Sen är det, det roligaste är 

egentligen när det trillar ut ett stort byggnadsuppdrag så man får vara med hela vägen.  

S: Mm. 

M: Mm. 

H: Från första idén till färdigt då.  

S: Hur jobbar du i dagsläget liksom?  

H: Du menar, vilka metoder? 

M: Vilka tekniker. 

H: Jag kan rita i dator, i AutoCAD. Jag har varit med tidigt egentligen, sedan 1987. Med att 

man har projekterat i AutoCAD. Men jag har i stort ritat med penna. Och gör fortfarande.  

M: Mm. Det är ett hantverk, det måste jag säga. 

H: Ja, det är en stor förändring som har skett de sista 5 åren när Revit kom. Att när, att datorn 

har blivit ett väldigt bra skissverktyg.  

S: Ja, verkligen. 

H: När man började rita tekniskt med AutoCAD, så var det… Det var väldigt få som kunde 

använda det som skissverktyg. Det var för exakt och för tekniskt. Men i och med att man har 

gått över på 3D och att det är så många nu, alla under 40 kan det, då använder man det i tidiga 

skeden. Det går att modellera och testa idéer väldigt snabbt och så.  

M: Ja, om man tänker, vi använder det mycket för solstudier och sådana grejer. 

H: Ja, jo, man kan ju göra solstudier med. Innan dess var det ju kanske det, i ett skede, där 

man hade tekniska ritningar i AutoCAD, och skiss-skedet kanske i SketchUp. Då fanns det en 

skarv där emellan. Och jag kom aldrig in i att använda SketchUp heller, kan jag säga.  

M: Nej… 

S: Nej. 

H: Jag är rätt gammalmodig, tror jag.  

M: Men jag tycker det är fascinerande att det får leva vidare. 

H: Men det. I min ålder kan man säga att det finns ju dom som är sämre än mig och dom har 

mest kommit till att jobba mest med administrativt och chefsarbeten.  

M: Mm. 

S: Mm. 

H: Och sen finns det de som har hängt med lite bättre, tror jag. Där kontoren var inriktade, 

tidigt på… 
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M: Tekniken. 

H: Ja. Men det är mycket personfråga med. 

M: Ja, men så är det ju. Vad man känner, eller vad man brinner för själv.  

H: Så går ni in hos mig, ser det ut som ett gammalt arkitektkontor. Just nu har jag samma… 

som jag hade på Chalmers då, hehe.  

S: Så kan det vara.  

 

S: Du sa att du hade jobbat ungefär 40 år.  

H: Ja, jag började 77 heltid.  

S: Och har jobbat här sen dess? 

H: Nej, det har jag inte. Jag har jobbat, sen har jag varit tjänstledig, egentligen 4 år. Jag har 

två år på konsthögskolan i Stockholm, och två år keramisk utbildning på Capellaboden på 

Öland.  

M: Oj! 

H: Så jag har jobbat som keramiker också. 

S: Oj. 

H: Jag har en väldigt bred, så att säga, verksamhet. Och det är ju plus och minus, kan man 

säga. Att det, de som är riktigt duktiga på saker, de är specialiserade då. Men min verksamhet 

har blivit väldigt utspridd över ett stort fält. Men jag tror att det bara är så att det är olika. Det 

behövs både och. 

S: Ja, absolut. 

M: Har du haft egen ateljé och sådana grejer också då, eller? Har du...? 

H: Nä, jag har egen ateljé kan man säga. Men jag har ju varit arkitekt de sista åren här då.  

S: Mm! 

M: Mm! 

H: Så jag har i stort sett jobbat som arkitekt hela tiden och varit ledig under några perioder.  

M: Bra. 

 

UTFORMNING: 

Vad innebär arkitektoniska kvaliteter för dig, som arkitekt? 

H: Ja, jag tror att det är, jag tycker att en byggnad då. Det finns ju mer än en byggnad som är 

arkitektur. Men om vi säger en byggnad då. Så är det att den, passar in i det sammanhanget 

den är. För att den stora delen arkitektur som är viktigt för människor. Det är egentligen hela 

den miljö vi lever i. Det är alltid väldigt viktigt att de olika delarna samverkar.  

M: Mm. 

H: Och sen är det naturligtvis att den fyller sitt ändamål. Den är användbar liksom. Och sen 

ska den helst, och det är det man ofta kallar arkitektur egentligen, att den bidrar med en 

upplevelse av något slag. Alltså en skönhetsupplevelse eller någon form av upplevelse så, som 

man får, och ett vackert ting, eller ett konstverk eller så. Men det finns mycket arkitektur som 

är bra, som är, gör det, som inte har den dimensionen. 

M: Vad är det som gör dom bra? Om det inte är… 

H: Ja det är ju, vet du. Då är man ju, den här dimensionen som att man gör en film, skriver en 

bok. Att den ska liksom vara en upplevelse, den ska väcka fantasin, och skänka en upplevelse 

till den som, som är där eller går in i den, eller ser den på håll eller så där.  

S: Mm. 

M: Mm. 

H: Men det är inte självklart att alla hus är, att arkitektur har den dimensionen. Inte alla, vissa, 

gånger man når dit.  
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Vilka aspekter prioriterar du mest? 

S: Utformningen, alltså arkitektoniska? 

H: Jag tror ju att man, det som är ett villkor är ju att, det ska falla på plats i sitt sammanhang 

och fungera. Asså, det måste på något sätt. Det är en stor investering som görs, en byggnad är 

en stor investering som görs i någonting som man ska använda. Det är det man kollar upp 

liksom och ser till att man hittar ett formmässigt system som fungerar. Sen har man i 

bakhuvudet på något sätt att, det ska höjas en nivå, till en upplevelse. Eller man får jobba med 

det också. Ibland så har man någonting som fungerar, men måste liksom… 

M: Men jag tänker om… 

H: … försöka. 

M: Med gamla byggnader som du ska, bevara. Hur kan du skapa mervärde, arkitektoniskt?  

H: Om man tänker… Om man jobbar med gamla byggnader så är, det är egentligen en helt 

annan sak på ett sätt. För att då… 

M: Mm, du har ett annat förhållningssätt. 

H: Ja, det är ett annat förhållningssätt. Det är ödmjukhet som gäller, egentligen. Det är precis. 

Tittar ni på antikrundan? 

S: Tja… 

M: Ja. 

H: Det är precis samma som om någon kommer med ett gammalt allmogeskåp eller någonting 

sånt där va. Att, man får respektera den, det huset då. Det värde det ligger i att det får vara 

som det är. Det får vara sig självt. 

S: Ja. 

H: Och det är en rätt komplicerad fråga egentligen. Det kan ju vara att man försöker återställa 

det. Så att det ser ut som det gjorde när det var nytt. Det kan också vara att, att det går att 

avläsa de skeden, som det har gått igenom.  

S: Ja. 

H: Att det får se lite slitet och lite konstigt ut, för att det. Ett hus eller en sak som blir gammal. 

Kanske flera hundra år, den har ju färdats genom historien och bär med sig någonting. Saker 

förädlas på något konstigt sätt, när de blir gamla. De bär med sig en historia i sig va.  

M: Mm. 

H: Och det är ofta det som brister när man jobbar med äldre hus. Att man inte är tillräckligt 

ödmjuk egentligen. Då ska man inte tillföra så mycket av sitt eget ego liksom.  

S: Nä. 

M: Nej. 

S: Fokusera på byggnaden. 

 

Vilken frihet har du att utforma det du önskar?  

H: Det beror ju väldigt mycket på den beställaren man jobbar med.  

S: Mm. 

M: Mm. 

H: Ähm. Alltså, beställaren brukar man säga är lika viktig som arkitekten, eller viktigare för 

slutresultatet. Men man kan också säga det att det är vår uppgift, det att. Eller en stor del av 

vårt arbete är, inte bara att utforma någonting så att det blir bra eller fint eller så. Utan det är 

ju att övertyga alla… 

M: Ja. 

S: Mm. 

H: … Den beställaren man har. Eller att i gemensam process där man känner att… 

M: Att man respekterar? 
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H: Ja. Och just det att man får dem att förstå. Ibland kan man få dem att göra någon som de 

inte hade tänkt sig. Att man får dem att se möjligheter. Så de som blir framgångsrika, har ofta 

en väldigt bra förmåga just där, att… 

M: Manipulera lite. 

H: Ja, manipulera eller förföra. Spetsa till det då.  

M: Ja. 

S: Ja. 

H: Så därför, är det ett väldigt relationsrelaterat ämne. Det tror man kanske inte, men det är 

det.  

 

Vilka möjligheter och begränsningar har du? 

H: Ja, alltså det finns alltid ekonomiska begränsningar, men som är bra. Det är bra att förstå 

det tidigt, var de gränserna går. Vad som är möjligt? Ähm, ja… Vad är det mer? Det finns 

alltid tidsramar. Och det finns alltid juridiska begränsningar, i form av planer, vad man får 

bygga, hur högt, i vilken färg och så här. Det är ju reglerat. Så det är en ganska stor och 

komplicerad process på det sättet.  

S: Ja. 

H: Det är väldigt många viljor inblandade. Mycket pengar som man hanterar. Alltså ett 

ganska trivialt projekt som många tycker, kanske ett bostadsområde är rätt vardagligt. Kanske 

med 50 lägenheter då. Har ett värde på 150 miljoner, så att, det är väldigt mycket pengar som 

ska investeras.  

M: Oja. Men om man tänker mer produktionsinriktat. Vad känner du att du har för 

möjligheter eller begränsningar, om man tänker att det ska vara produktionsanpassat? 

H: Mm.  

M: Industriellt byggande, prefab. 

H: Då är det en hel skala härifrån plötsligt till de mest extrema formerna av prefab då.  

S: Ja.  

M: Mm. 

H: Och just nu är det relativt mycket prefab-bygge då. Men i stort sätt kan man ju säga att, det 

är lätt nu… Asså det är lättare med platsbyggt. Det ger större frihet. Och prefab-bygge är 

mycket mer styrt och begränsat. Sen går det alltid liksom att utforma, det går att göra 

någonting av allting, så att säga. Men… 

S: Hur tänker du då när du får ett, när du ska jobba med prefabricering eller modulbygge? Att 

du vill tillföra något. Hur tänker du då om du ska utforma? 

H: Nä men. Det gäller å lära sig att förstå systemet då. Hur det är, hur det fungerar och vad 

man kan åstadkomma med rimliga kostnader. Man kan liksom inte komma… Om det är, till 

exempel betongelement hus, som det byggs mycket av nu då. Så måste man förstå vad man 

kan göra och vad dom sakerna kostar. Och var smärtgränsen är, vart ambitionsgränsen är hos 

den beställaren. Och det finns ju projekt där ambitionsnivån är väldigt låg på beställaren sida, 

hehe.  

S: Så är det ju. 

H: Som är svårare ju. Men, det brukar alltid gå på något sätt, ändå. Att tillföra något eller göra 

något bättre.  

M, S: Mm.  

M: Även när det gäller volymelement? Alltså, tekniken när man… 

H: Med volymelement så blir det ännu svårare på ett sätt.  

M: Det är ju på något sätt en skala ju. 

H: Då är ju mycket av det viktiga utformningsarbetet eller arkitekturen. Är ju någon som 

utformar systemen då. 

S: Hur menar du då? 



  Blom & Landstedt, 2016 

H: Nä alltså. Hur, hur volymelementen byggs och, alltså. Hur fabriken bygger upp sin 

verksamhet, eller sitt system? Det styr ju mycket då hur, det kommer bli.  

S: Så ni får anpassa er till tekniken? 

H: Ja. Jo, där är det alltid så att man får anpassa sig till tekniken. Men det är det vid platsbyggt 

också då. Det finns ju nackdelar… Vi ritade en skola nu, en skola i Smålandsstenar där 

stommen är prefab. Men inte, fasaderna då är vanliga utfackningsväggar och då klarar man 

mycket längre spännvidder till exempel med prefabsystemen än om det hade varit platsgjutet. 

I det fallet har det gett större friheter då.  

Men, det är ändå ett skräddarsytt projekt. Man liksom har, det är prefab, betongelement som 

man har… DÅ är ett viktigt skede i den här processen, vad det ska bli och vad det ger för 

möjligheter. Det är samarbetet med byggnadskonstruktör. Att man liksom gemensamt hittar 

ett bra sätt att bygga det, dom idéer man har. Att säga det att, man har en byggnad. Alltså de 

här som vi presenterar i Arkitektur eller blivit kända och så va. De kännetecknas alltid av att 

de hänger ihop organiskt på något sätt. Att det utseendet de har hänger ihop med hur de är 

byggda.  

M: Mm. 

S: Mm. 

H: Och att, installations och ventilationssystem och så är samordnade. Alltså det är ungefär 

som en levande organism. Som vi är ungefär, eller en fisk eller ett skelett och muskler och, 

mag-tarm system och samverkar på något vettigt sätt.  

S: Mm.  

H: Man kan se exempel liksom där man, man vill ha ett utseende som strider egentligen 

mot… 

S: Mot konstruktionen? 

H: Den konstruktionen och det systemet man har så blir det aldrig bra.  

S: Intressant. 

M: Det var en bra bild faktiskt. Det hur man tänker. 

H: Mm.  

M: Man kan ju inte få allt. Men man måste ju kompromissa lite ju.  

H: Ja. Visst och sen ja. Ofta är det ganska avläsbart också om man tittar på ritningar och sånt 

då, hur det huset fungerar. Det finns ju alltid ett system liksom med, äh. Speciellt om man har 

ett sjukhus, eller om man tar Spira som ett exempel. Som är, ja tycker är en fantastisk 

byggnad på många sätt.  

M: Mm. 

H: Man ser planer så förstår man liksom hur, scenerna ligger där och kan lasta in från ena 

hållet och besökarna kommer från andra (hållet). De möts och så där va.  

S: Ja. 

H: Det är också en del där det estetiska, för mig är det att förstå det, ett sånt system. Hur det 

fungerar.  

 

Vilken utveckling av byggnadsutformningen har du erfarit? 

M: Just det arkitektoniska tänker vi väl.  

H: Ja. Då har jag ju levt i en väldigt intressant tid, tycker jag. För att, när jag började 

arkitektutbildningen, 1971, då var jag bara 19 år. Då var utbildningen, rätt mycket det som 

hade varit sen 1945, efter andra världskriget. Vi gick fyra år på Chalmers och vi hade 

tentaperioder och tenta. Vi läst matematik och byggnadskonstruktion och statik, och tenta av 

de ämnena. Och så hade vi övningar på eftermiddagarna och så där. Så det var en ganska, 

utbildningen var på ett sätt ganska lik civilingenjörernas, men vi hade mycket mer övningstid.  

S: Mm. 

M: Ja. 
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H: Och, inriktningen på arkitekturen var liksom, kan man säga det, modernistiska visionen. 

Alltså, känns motsägelse att säga modernistiska visionen. Men det var så att idealen var 

moderna hus med platta tak och stora fönsterytor och så där då. Miljonprogrammet höll precis 

på, slutändan av miljonprogrammet höll precis på att byggas då i Göteborg. Med de stora 

förorterna då, och det finns ju i Stockholm och i Råslätt här då.  

S: Ja. 

H: Som, det man kan säga om många Sveriges främsta arkitekter, det är att de har medverkat i 

och tagit fram den. Och sen kom det precis, en reaktion emot det. 

M: Mm. 

S: Mm. 

H: Ähm… Det var en tid också med mycket, studentuppror och mycket ifrågasättande. 67-68, 

då var det rätt mycket ungdomskultur. Och man började ifrågasätta mycket och tillslut blev 

det så att hela den byggnationen, med förorterna kring storstäderna de blev väldigt ifrågasatta. 

Så det visade sig att rätt mycket av, många vill inte bo i det här (den här miljön), det var svårt 

liksom. Det var ett övergångsboende. Yngre par bodde där. Jag hade en kurs i sociologi, så vi 

var ute i Hammarkullen och intervjua de som bodde där. Och det var ju ofta så, till exempel 

yngre par som hade sin första bostad och letade efter något annat. Men det var ingen som… 

M: Inget permanent. 

H: … tänkte sig att de ville bo där. Och då blev egentligen hela det här, modernistiska 

konceptet, vad gäller stadsbyggnad då och kultur, väldigt ifrågasatt.  

S: Mm. 

M: Mm. 

H: Äh. Så att, ja. Och sen var det rivning av stadskärnan då. Att man hade förstört väldigt 

mycket av stadsmiljön. Det mest drastiska exemplet är Klara i Stockholm kan man säga. Där 

man rev ju 1700-tals stan i Stockholm. Där kulturhuset och Åhléns ligger. Det som är ströget i 

Köpenhamn kan man säga. Det rev man i Stockholm. 

S: Ja! 

M: Ja. 

H: Och en del småstäder var ännu hårdare drabbade. Filipstad, tror jag, det blev bara två 

varuhus (kvar). Ett “Domus” och ett “Tempus” och ett liksom i centrum. Och resten 

parkeringsplatser. Alltså det var en sån tid va. Allting var uppbyggt kring bilen. Och då blev 

det väldigt mycket reaktioner kring det.  

Och jag var engagerad i miljörörelse kring stadsbyggnadsfrågor då. Som reagerade på de 

rivningar som var. I Göteborg var jag, … som skulle ha rivits. Och sen kom det då, alltså det 

som kallas postmodernism på 80-talet. Då började de idéerna dyka upp då. Där man sneglade 

mycket mer på äldre arkitektur. Att det var okej att ta in äldre stilelement.  

S: Mm. 

H: Och så. Plötsligt, innan fanns det en sanning och det var det här moderna utvecklingen. 

Och plötsligt så var det att man fick välja mellan allt möjligt. Och mycket av det som 

skapades då är sådant som inte står högt i kurs bland arkitekter nu. Såhär, lite pastischhus och 

sånt som… Kolonner på hus som är byggda på 80-talet, det skäms man lite gärna för nu.  

S: Okej. 

H: Men egentligen så var det ett väldigt stort paradigm skifte som kom där. Vet ni vad 

paradigm skifte är? Det är komplicerat, haha. 

S: Ja det är ju… 

H: Det är en slags helhetsbild, med värderingar och annat. Som gjorde det att, efter det så är 

det mer okej… Det byggs ju ny-funkis eller ny-modernism, som högskolan där (Pekar på 

Högskolan och JIBS).  

S: Ja. 
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H: Men det är också egentligen en stil bland andra, kan man säga. Man väljer lite. Den stil 

som passar varje objekt.  

M: Mm. 

H: Det är sådana tider vi lever i, kan man säga. Och det kanske inte är dåligt det heller.  

M: Nej. 

S: Nej. 

M: Men om man spånar framåt lite. Vad tror du blir nästa steg, i utvecklingen, just 

arkitektoniskt? 

H: Ja… Det kan man ju fundera. Alltså det är ju. Resurs och miljöfrågorna är ju väldigt stora. 

Så att, det som byggs nu kommer ju präglas, eller gör redan, väldigt mycket av 

resurstänkande. 

M: Mm! 

S: Mm. Det gör det. 

H: Sen är det. Efter det här skedet då, sett på slutet av 70-80 talet. Då var det väldigt inriktat 

på att försöka återskapa städerna och skapa nya stadsmässiga miljöer och så. I Stockholm har 

man gjort flera sådana exempel där. Äh, man har försökt att bygga någon slags städer med 

gator och så igen då. Äh, men sen kan man säga. Nu pratar jag om den diskussionen vad 

gäller arkitektur, trender även internationellt då.  

S: Mm! 

M: Mm! 

H: Så har det kommit en rörelse, som sagt det att. Det är egentligen en illusion liksom, om att 

i framtiden är ett, kommer utvecklas sådana här gigantiska, stora städer liksom som det gör i 

sydost Asien.  

M: Mm. 

H: Som är väldigt inriktade på tekniska kommunikationssystem och så. Men jag vet inte, jag 

tror inte på det? 

S: Hur tror du att det kommer ta sig uttryck? 

H: Äh jag. Då, är det också, kan man säga, två synsätt. Det ena är att, som jag sa först att, en 

byggnad i en stadsmiljö, det viktigaste med den är att den samverkar med sina grannar och 

bildar en helhet, som är staden då. Att, nu. Sen den motsatta, det är egentligen att byggnaden, 

som monument. Det är liksom ett eget objekt i sig själv. Och ofta ska den manifestera, 

beställaren i första hand och arkitekten, om det är en kändisarkitekt då.  

S: Mm. 

H: Så att. Det har också blivit en utveckling. Att det finns så här, ungefär 30 världsstjärnor, 

arkitekter. Som gör sina, liksom stora. De river av ett gitarrsolo på en tomt liksom.  

S: Ja, hehe. 

H: Och, gör ett eget monument då va. Det tycker inte jag är någon positiv utveckling. Utan 

jag tror, jag tycker att det är mycket bättre liksom att det, att man är ödmjuk och ser att man är 

en del i en helhet.  

M: Mm. 

S: Ja. 

H: Sen kan det bero på tomtens belägenhet. Så att säga, Spira är lite grann, en sånt rocksolo 

som ligger där, men är också en friliggande tomt ute i sjön. Så, där det fungerar relativt väl.  

M: Mm. 

 

S: Om du tänker utvecklingen med hänsyn till ritverktygen.  Du sa att du fortfarande ritar 

mycket för hand. 

H: Ja, jag ritar för hand. Men jag ser ju det att, jag har jobbat ihop med Emelie (Stäring) till 

exempel. Att då har jag mer erfarenhet i början av vissa lägen, men. Men det går att hantera 

ett komplicerat upphandlingsprojekt, när man får in det i datorn. Och behöver göra ändringar 
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och så. Det är ett stort projekt nere i Malmö då, i Västra hamnen då. Det går inte att hänga 

med, med penna där egentligen. Utan det är så som, arbetet kommer bedrivas i framtiden.  

M: Mm. 

H: Att man modellerar liksom i 3D, redan från början. Och sen så, går det hela vägen fram till 

de ritningar som behövs.  

M: Mm! 

S: Mm! 

H: För att bygga huset. 

M: Men tycker du att det är jobbigt? Eller är det bara att acceptera, eller är du…? 

H: Nej… 

M: … Är det just det fördelarna…? 

H: Det får man ju acceptera, men det är ju lite jobbigt. Det känns ju som att man är… Man har 

hamnat lite grann vid sidan om. Sen är det ju de. Alltså, vissa projekt passar ganska bra att 

fortfarande göra med penna.  

M: Har du något specifikt exempel på vad det? 

S: Vad som passar bättre? 

H: Vad som passar bättre. Ja, dom får inte va, de får inte vara för komplext liksom att. Nej. 

M: Men det är mer bostäder du tänker då eller? Inte några publika? 

H: Jag tror också sen att, ja. Men om man tar en stor publik byggnad eller så här. Så är det 

också säkert fördelar att ha den i datorn, i 3D. Att kunna testa, och ändra saker. 

M: Ja när det är så många funktioner, som ska klaffa. 

H: Ja, eller funktioner ja.  

S: Absolut.  

H: Man kan också se det som att det är en rationaliserad. Att hela införandet av datorn i vår 

bransch. Den har rationaliserat arbetet. Det går att göra mer med mindre arbetsinsats.  

S: Mm. 

M: Mm. 

S: Så är det ju, verkligen.  

Hur har din vardag som arkitekt förändrats under dina verksamma år? 

S: Under dina verksamma år? 

H: Ja, då tänker ni inte bara på verktygen då? 

M: Nej.  

H: Utan hur den har varit över huvud taget?  

S: Och hur den är idag. 

H: Ja, när jag, när jag började arbeta så. Jag jobbade två år först i Göteborg. Då fanns det 

väldigt mycket mängd…, eller tre år jobbade jag. Det var ett år mellan trean och fyran också 

(under hans utbildning). På ett arkitektkontor som heter Semren. Då fanns det väldigt mycket 

mängdarbete som behövde göras på arkitektkontor till exempel. Äh. Man hade skisser och 

hade bestämt med beställaren hur allt skulle se ut, hur huset skulle vara. Och sen kom man, nu 

ska bygglovet in. Då var det väldigt stor. Det kanske, det rörde sig om 100 timmar att rita upp 

alltihopa. Så att det blev ett bygglov. För då när man kom in som ung arkitekt eller praktikant, 

då fick man till exempel sitta och rita fasader till bygglov. Så mycket mängdarbete och vara 

med i projekteringen. Rita fönster och dörrar och uppställningar och ritningar som skulle 

göras om. Det görs ju i datorn. 

M: Mm. 

S: Mm. 

M: Det får man på köpet. Det är ju bara… 

H: Ja, eller på köpet det är att ta i… 

M: Ja. 
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H: Men, de, men det ligger i systemet så det är ofta svårt att ta in någon bara för att sitta och 

rita. Och göra om ritningarna och texta alla stämplar och så där.  

S: Mm. 

H: Så mycket av det arbetet har försvunnit. Men det var inte så dumt heller alltså. Just det här 

att sitta och rita upp ett bygglov, eller vara med någon och göra skisser som fanns med alla 

mått färdiga för bygglov. Det var ganska bra, pedagogiskt arbete.  

M: Ja du fick ju direkt inblick i hur det fungerade. 

H: Ja. Och det lättare att få praktikjobb då, på arkitektkontor kanske än vad det är nu. 

M: Mm. 

H: Och på byggen med. det var likadant på byggen, att det fanns mycket mer, sånt här, 

enklare arbetsuppgifter. 

S: Mm. 

M: Mm. 

H: Nä, men så att de första… Men jag var rätt missnöjd med det. Först jobbade jag tre år i 

Göteborg, … Äh. Jag tyckte det var väldigt svårt att komma från skolan ut i yrkeslivet också, 

för jag hade. Jag var väldigt intresserad av det här, arkitektur mer som konst och upplevelse. 

När man kommer och börjar jobba ut i en ganska krass verklighet.  

M: Mm, hehe. Stora kontraster. 

H: Och man är, … ung bland massa äldre. Mot att man har jobbat med jämnåriga på (skolan). 

Och de kontoren jag var på var ganska så här, inriktade på att, vad ska man säga, lite såhär 

massproduktion och… ähm, entreprenörstyrt och så. Så om man kommer ung med idealer så, 

var en svår omställning. 

M: Men kan du ändå se fördelar som du har burit med dig därifrån? 

H: Ja jag kan se fördelar med det. För först jobbade jag i Göteborg, och då jobbade jag väldigt 

mycket med det här att ta hand om chefens rätt yviga skisser. Och omvandla dem till bygglov.  

M: Ja.  

S: Hehe. 

M: Spännande. 

H: Men jag tyckte ofta att inte att det, dom, den här arkitekturen som blev, var någon bra. Så 

det kändes väldigt konfliktfyllt. Men jag, i efterhand har jag tyckt att jag fick ganska stort 

ansvar och det var ändå en väldigt bra skola.  

M: Mm! 

S: Mm! 

H: I tre år då. Men, då när man är så ung, så tycker man ju att, eller två år, är väldigt lång tid. 

Och man tyckte att man fastnat i något man inte vill hålla på med.  

S: Mm. 

H: Sen när man blir äldre så går åren mycket fortare. Sen jobbade jag här i Jönköping först i 8 

år på Atrio, hette det arkitekt (bolaget). Och då, och då var det den här tätt-lågt eran när det 

byggdes väldigt mycket radhus och sånt där. Och vi massproducerade sådana områden. Man 

fick sitta och upprepa ungefär samma byggnader överallt.  

S: Mm. 

H: Så jag blev väldigt trött på det. Men då, då, jag sa upp mig och vecko-pendlade till 

Göteborg. Så jag var på Wingårdh då.  

M: Oj. 

H: Gert, vi gick samtidigt på Chalmers.  

M: Du och Gert? 

H: Ja.  

M: Okej. 

S: Oj. 
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H: Så att, nä det, vi var inte nära kompisar så här, men vi kände varandra då. Och han. Då 

började kontoret att expandera i från att, egentligen då hålla på mest med inredning och 

restaurang inredningar, till att få byggnadsprojekt. Så han behövde någon som hade erfarenhet 

från projektdelen. Så vi var två stycken jämnåriga, eller tre stycken jämnåriga, som var 

jämngamla med honom. Som började där då, kan man säga.  

M: Häftigt. 

H: Och det var ju spännande att vara med om det. Det var ju ett väldigt ungt kontor då. Vi var 

35 år och var äldst.  

S: Oj. 

M: Oj. 

H: Ja. Och så är det ofta. Man ska, man ska inte. Det är väldigt bra med erfarenhet och så där, 

men det, man kan uträtta rätt mycket när man är 30. 

M: Ja.  

S: Mm. 

H: Man har några års erfarenhet och, och tänker nytt och så. 

M: Ja man har ju inte så mycket i bagaget. Utan allting det är ju bara möjligheter liksom.  

H: Och det är svagheten med då.  

S: Ja, absolut. 

H: Men så är det. Så det var ju, det var ju kul och ha lite erfarenhet. Och sen flyttade jag 

tillbaka hit till Jönköping. Jag veckopendlade då och var gift här. Och då blev jag delägare på 

Atrio istället. Så då fick jag en helt annan roll där.  

Ähm… Och det var en bra erfarenhet tycker jag då. Då var jag där tio år till. Bara det att 90-

talet, det sammanföll med 90-talet som var väldigt dålig konjunktur. Vi var 20 stycken när jag 

började 1990 och 10st när jag slutade 2001.  

S: Oj.  

H: Det byggdes nästan inga bostäder och, och vi gjorde väldigt mycket bostäder. På 90-talet. 

Men jag hade hållit på med, äh vad ska man säga, mitt stora intresse, när jag gick i gymnasiet 

och i början då på Chalmers. Det var egentligen konst. Jag hade hållit på mycket med det när 

jag var yngre. Och i och med det att det var dålig konjunktur så hade vi rätt att vara tjänstledig 

och så där. Då ägnade jag det mer tid istället. 

M: Ja.  

S: Mm. 

H: Och på utbildning då. Jag gick liksom ett år på 90-talet. Andra året på konsthögskolan, 

gick jag på 90-talet, också. 

M: Okej. 

H: Och sen var jag tjänstledig två år och gick på Capellagården på Öland.  

S: Ja. 

M: men du hade … 

H: Sen fick jag sparken för att jag… hehe, för att jag inte verkade trovärdig du vet. 

M: Nä men, hehe. Aj.  

H: Jaa. Eller sparken. Jag fick egentligen… Jag fick reda på att det var bättre att jag slutade 

kan jag säga, så att jag sa upp mig själv. Och sen dess har jag jobbat här då. Mm. Men på det 

stora hela tycker jag att man, det är bra, det är bra med dom som specialiserar sig och det är 

bra med de som har vidare erfarenheter. För man för med sig sina erfarenheter och inget 

annat.  

S: Mm. Så är det. 

H: Och sen, fördelen med att vara äldre, det är att man har lite erfarenheter, och lite överblick 

och lite distans. Nackdelen med det, den stora faran är att man blir lite mer blasé. Att man har 

mer drivkraft när man är ung, och att man vill mer också.  

M: Mm. 
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H: Så det får man försöka tänka på, men så är det ju.  

S: Ja, men de får ju ändå ta del av din kunskap och du får hjälp… 

H: Ja, det är ju jätte, det är jätte roligt när det är så att man känner att. Nu är det många yngre 

här. Så att det är kul med det. Men det finns ju en konflikt i det också. Emellanåt upplever ju 

de mig som någon som är jätte bra att fråga och emellanåt upplever de mig som en propp, som 

inte är med och… och som de får hjälpa med saker. Det är viktigt att hantera. 

M: Men kan man urskilja om det är en ung arkitekt eller om det är en äldre arkitekt som ritat 

något? 

H: Jag vet inte det riktigt. Det kan man nog, ofta kan man nog det. För att alla har sina 

darlings från den tiden då, när de var unga och så där. En del har mer förmåga än andra att 

förnya sig. Haha. 

S: Mm.  

M: Haha. 

H: Och så är det med om man, man kan generalisera lite grann med det här. När att det 

kommer en ung arkitekt hit, att den är på ett speciellt sätt och ritar på ett sätt. Men den har en 

personlighet också. Det är ju olika. 

M: Ja absolut. Det kan man ju inte ta undan så.  

H: Och så är det när man är äldre med.  

S: Ja, absolut. 

 

UTVECKLING: 

Hur tror du att arbetsyrket/arbetssättet kommer se ut om 5 år? 

H: Ja, det är ju jätte svårt. Men det är ju. Men det där med 3D. Det har man ju pratat om ända 

sen slutet på 80-talet. Första gången var någon gång på slutet på 70-talet, var jag i Paris på 

Saint de Pompidou. Och då, då fanns det en, en dataplotter, som de visade upp. 

S: Okej. 

H: Som de. Det kan man säga att det slog igenom någon gång i början på 80-talet, när SAAB 

firade ett jubileum. Så fick man se bilder från Japan, där de jobbade med datorer, från 

kontoret in i bygget då. Men egentligen så tog det 20-30 år innan det slog igenom. 

M: Ja, det har det gjort. 

H: Och det har det gjort nu. Man kan säga att hos entreprenörerna har det bara varit de sista 

tre, fyra-fem åren som de har kunnat läsa DWG filer.  

M: Nej, det är inte mer. 

H: Nej det är inte mer. Det är sånt som varit (omöjligt) innan. utan då fick man skicka PDF-er. 

Men nu har vi nått dit, att vi ritar i 3D och att hela branschen kan liksom 3D. Inte riktigt än, 

vad gäller mängdning och offertarbete och så där. Med det skulle, det tror jag fortfarande är 

en utveckling på 10 år. Innan de 3D-modellerna som vi bygger kommer direkt till de som 

räknar på (projekt). Och att de används på bygget kanske, och att man har 3D-modellen på en 

dator på bygget och tittar på det hela. Men där är man nästan nu, tror jag.  

M: Ja, det finns ju vissa projekt om inte annat, där man fokuserar på det. 

H: Och då krävs det att vi lägger in ännu mer information i våra modeller.  

S: Mm! 

M: Mm. 

H: Så det kommer bli en större arbetsmängd här. Så offert… 

M: Ja, noggrannare… 

H: Så offertarbetet blir enklare hos entreprenören. Det blir liksom mer arbete på att lägga in 

information då. Men där, det är, där är man rätt långt framme. Och så kommer det bli mer och 

mer.  

S: Mm. 
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H: Det kommer bara vara intelligenta data-filer, som skickas emellan. Alltså, inte bara 

grafiska utskrifter tror jag utan att använda dem på olika sätt.  

M: Mm. För tanken är ju att det ska vara till förvaltningen och hela livscykeln. 

H: Ja, hela vägen ja. Visst och där har vi kommit en bra bit. Men det är rätt kul att tänka på 

just det jag såg. Det var på kulturhuset i Stockholm, en utställning och man visade byggen 

från japan då. Som säkert var väldigt tillrättalagda och futuristiska och så. Dom hade dator på 

bygget och tittade och så. Det var väl 1980 kanske.  

M: Mm. 

S: Mm. 

H: Och att det tagit 40, eller vad blir det 30-35 år innan det har slagit igenom egentligen. 

S: Ja.  

M: Mm. 

H: Och sen vet jag att ni har funderat på 3D-utskrivning. 

 

Vad vet du om 3D-printing? 

H: Jag har bara sett, i mitt arbete har jag bara sett 3D-skrivare användas en gång. Och det var 

på stadsbyggnadskontoret i Borås som skrev ut en stadsbyggnads modell.  

S: Var det en liten modell då eller? 

H: Ja. Det var som en platta så här va. 

M: Mm. En prototyp.  

H: Som visade en stadsdel i 3D.  

S: Men du har inte sett något i produktionsfasen? 

H: I produktionsfasen har jag inte sett något. Men det läser man ju om i tidningar och så här. 

Att det nästan, eller NASAs Mars färd, att de ska skriva ut bitarna när de kommer fram (till 

hus med en 3D-printer). 

M: Precis. 

H: Jag tror att det finns en potential i det. Inom produktionen också, att producera saker. men, 

det är lite, det ställer rätt mycket frågor så här, hur det kommer att bli. Att, om man, hus och 

så är ofta byggda i trä. Det är ett ganska stelt material. Så att själva materialet styr rätt mycket, 

det som byggs.  

M: Mm. 

S: Mm. 

H: Det traditionella sättet att bygga trähus i Sverige är ju timrade trähus. Och det ger ju i stort 

sett en struktur som är, det är ju rum som är 4-4,5m i fyrkant.  

S: Mm! 

H: Och sen är det liksom nya stockar och nya lager. Det går att göra otroligt mycket med det. 

Men om man tar ett sånt material som keramik, som jag har hållit på med. Leran lånar sig av 

lite vad som helst. Det går att göra vilka former som helst. Och lite grann är det så här. Om 

man tänker sig att det är något skönt i det här att det är olika material, med olika egenskaper 

och att det ger vissa former och vissa strukturer. Dator-skrivaren (3D-skrivaren) känns som 

något att man helt plötsligt kan göra vad som helst hur som helst.  

M: Ja. 

S: Ja. 

H: Att det finns någon svårighet i det också.  

M: Svårt att välja. 

H: Det finns möjligheter, men det finns svårigheter också. Att det nästan är för mycket känns 

det som. 

S: Okej, ja. 
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Hur tror du att arkitekturen skulle påverkas av 3D-printing?  

H: Äh, ja.  

S: I framtiden? 

H: I framtiden. Just det… Det är en intressant fråga det här. Hur mycket tekniken påverkar 

arkitekturen och hur mycket kulturen eller den kultur man är i påverkar arkitektur.  

M: Mm. 

S: Mm… 

H: Ähm. Det är så intressant att se tycker jag. I USA har man helt annat förhållningssätt till 

arkitekturen på ett sätt än vad vi har till skyskrapor nu så är de ofta väldigt futuristiska och 

moderna och så där. Och sen när man kommer, det brukar vara intervjuer med rockstjärnor till 

exempel där man ser deras hem. Om man ser en Europeisk rockstjärna, de kanske har köpt ett 

slott i Skottland eller en modern villa vid Rivieran. Bruce Springsteen de sitter i ett, som i ett 

vanligt medelklasshus. Medan de amerikanska förorterna med pastisch, med kolonner vid 

entréerna. Även inredningen är lite sådär. Så att, så att både den kulturen är i och den tekniken 

man har påverkar hur arkitekturen kommer se ut.  

 

Vilka kvaliteter kan man åstadkomma? 

H: Ja. Alltså, jag tror att jag har jättesvårt att föreställa mig det. När jag tänker på det nu, så 

tänker jag att det går ju jättebra att skriva ut ornament och stuckaturer och… Men är det, det 

man vill ha? Haha. Det är ju något som man har lämnat lite. 

M: Men om man tänker för dig som bevarar, eller restaurerar. Då kan man ju använda och 

skriva ut delar som gått sönder eller ornament och så. 

H: Och det är ju liksom en känd konflikt. Alltså vad det gäller restaureringar av hus. Det kan 

man säga att det är en verksamhet som man har hållit på med ungefär sen början av 1800-talet 

väldigt mycket. Äh, för att då blev det viktigt för nationen att bevara sina gamla monument 

och visa upp sina gamla byggnader och visa historien så. Och då kom det en rörelse i början 

på 1800-talet, man kallade idealistiskt va, då förbättrar de, de historiska byggnaderna. Dom, 

man vill liksom inte återskapa dem utan man vill visa dem så som de kunde ha blivit.  

M: Ja, juste. 

H: Om man hade haft resurser. Äh, och det tror jag. Det mest kända exemplet är Uppsala 

domkyrka. Som en arkitekt, som heter Helgo Zettervall. Då gör man, man göt väldigt många 

av de här fina huggna sten-ornamenten som finns på gotiska kyrkor, som man aldrig hade 

orkat göra, eller hade trillat ner. Man hade gjort den i cement, så att de såg ut, riktiga och 

historiska. Och sen kom det en våldsam reaktion. Det var en sån här stor debatt, om det. Att 

man hade egentligen förstört den, Uppsala domkyrka och Skara kyrkan också då genom att 

man klappa på massa cementgrejer då. 

S: Ja. 

M: Ja. 

H: Något som egentligen hade varit uppbyggt med riktigt hantverk. Man började, det är en 

mer romantisk inställning om det. Jag kommer inte ihåg vad han hette nu, men som var 

motstånd till Zettervall. Men han pratade om att en sliten tröskel till exempel, som var sliten. 

Kungen hade gått där och slitit den, då har den ett värde för att den var sliten. Men den 

idealistiska uppfattningen var så att då ville man sätta dit en (tröskel) som var perfekt. Så att 

den såg ut som den gjorde när den var ny. Så därför är det lite, det är öppnar ju den frågan 

igen. Om man ska börja skriva ut ornament och bara sätta dit dem.  

M: Ja. Det är sant. 

H: Men ibland så kan, det, det är inte så att man egentligen har kommit fram till vad som är 

rätt och fel. För att ibland kan man säga att det har ett värde att kunna skapa någonting, läka 

någonting eller skapa någonting, som, som ger den illusionen av hur det var en gång i tiden.  
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Men i USA så bygger man ju mycket villa bebyggelse som så som blir, så gör man i 

formpressad plast och så. 

S: Mhm! 

M: Mm. 

H: Så kupor och portaler och så. Men det känns ju inte helbra heller. 

M: Nej.  

S: Hehe. 

H: Hehe. 

S: Nä det är lite så, det är en annan kultur. 

H: Men, det är otroligt vad 3D-skrivaren kan göra. Jag har bara sett på TV, men. Så att det är 

klart, vad det gäller vår process och modeller och så, så kommer det säkert att användas en hel 

del. Sen är det ju så att, det här med 3D i datorn gör ju att man får ut väldigt mycket bra bilder 

snabbt där. Som var ganska jobbigt och mödosamt att få ut förr.  

M: Ja.  

S: Mm. 

H: Men det kommer ändå att finnas ett behov av modeller tror jag.  

När jag jobbade på Atrio, första perioden på 80-talet. Då hade vi en modellbyggare. 

S: Jaha. 

H: Som jobbade ungefär halvtid, med att bygga trä-modeller.  

M: Vilket arbete. 

H: Ja, det var ju väldigt bra, att jobba i modell. men det har ersatts av, att det är ganska bra att 

modellera saker med 3D-skrivaren att det håller och går snabbt.  

S: Man ser funktionerna. 

 

Har du ett exempel på tillfällen/projekt där metoden skulle underlättat utformningen 

för att uppnå önskat slutresultat?  

H: Ja. Det jag tänker på, det är just det här projektet i Borås. Det blev inte mer än att dom 

visade en sån modell, som inte någon tyckte om. Men där. Jag har jobbat åt Peab som äger det 

gamla regementet i Borås. Dom har ju stora övningsområden, precis som A6 här uppe. Så 

finns det stora övningsområden där man fortfarande inte hade byggt. Och i Borås är det 

väldigt kuperat, mycket berg och knallar och kuperat. Äh, och där hade ju det, den 

stadsplanarbetet som vi har gjort, med alla planer och nivåer, kvarter och möjligheter och så. 

Det hade varit jätte bra att använda 3D-skrivare, mycket mer.  

M: Mm. 

H: För att underlätta diskussioner och liksom få grepp på nivåer och hur det fungerar liksom.  

M: Men då är det fortfarande mer i prototypstadiet du tänker? 

H: Ja. 

M: Inte att man gör byggdelar, komponenter..? 

H: Byggdelar. Alltså där har jag det mycket svårare att bedöma. 

S: Ja. 

M: Ja. 

H: Jag kan ju tänka, jag har ju sett, på konstfacket var det ju elever som byggde en 3D-

skrivare som byggde keramik grejer, som sprutade lera. Och man kan väl spruta betong 

också? 

M: Ja, precis. 

H: Så jag kan ju tänka mig då, betongelement, som är bra att ha ibland, som delar av en 

byggnad. Och som är, där det krävs upprepningar ofta då för att man ska bygga formar och 

sånt. Så ger ju detta möjligheter att mycket enklare kunna variera då. Så där tror jag att det 

skulle kunna vara någonting. 
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S: Variation och för sånt som tar lång tid?! 

H: Ja. Betongelement då. Ett tag så lanserade man mycket fibercement. Alltså att man har en 

cementmassa med glasfiber, i.  

M: Mm. 

S: Mm. 

H: Som blir väldigt stark. Så man kunde göra saker som var bara 15, balkongfronter, som var 

bara 15 cm tjocka, som var väldigt starka. Äh, men det försvann nästan, jag vet inte ens om 

det finns någon tillverkare i Sverige längre för sånt. För att dom blev ganska dyra. 

S: Ja. 

H: Men, alltså jag tror att den kan öppna upp sådana möjligheter. Att göra saker. Sen kan det 

vara hela tekniska sidan med komponenter och sånt där då. Med installationssystem, som man 

kan skriva ut dem istället för att distribuera dem. 

M: Ja, det skulle man…  

S: Absolut. 

H: Annars är det ganska skönt med en träbit som man hyvlar.  

S: Ja. 

H: Haha. Den har ju en sån, autentitet som man säger. För att, det är ju den här diskussionen 

mellan äkta och icke-äkta. Under den här post-eran under 80-talet då gjorde man ju, även 

inom konsten. Att autentitet, det finns inte, det är bara en illusion liksom. Det är överdrivet 

värde att ha det. Men, i modernistisk, eller arkitekt… Arkitektur teorin, då är det väldigt 

viktigt, att saker är äkta.  

S: Mm.  

M: Ja. 

H: Att, form follows funktions. Men på 1800-talet var man inte så noga med det. Känner du 

till Hallwylska palatset?  

S: Nej. 

H: Nej, det är ett sånt museum som ligger i centrala Stockholm. En tant som var stormrik i 

slutet på 1800-talet då som byggde ett palats.  

S: Okej. 

H: Som samlade på prylar. Och där är det så här, när man kommer in där. Det är liksom 

väldigt vackra marmor golv och sen är det kolonner i samma material. Golvet är äkta marmor 

och kolonnerna gjorda i sådana kluster som ser ut som marmor då. Alltså man var inte så noga 

med det, man blandade.  

M: Mm. 

H: Så är det i äldre barockhus och så där. Hade man ingen marmor, så målade man så att det 

såg ut som marmor. Man tyckte inte att det var så viktigt. 

S: Nä. 

H: Att det skulle vara äkta.  

M: Nä, det är sant. 

 

3D-PRINTING LÖSNINGAR/MÖJLIGHETER: 

Hur skulle stadsmiljön se ut om 3D-printing infördes?  

H: Jag har svårt att tänka mig att det påverkar alltså, egentligen. 

M: Okej? 

S: Hur tänker du då? 

H: Mm… Nej, alltså stadsmiljön den påverkas ju av, de hus man bygger och hur man ställer 

de samman. Kommer det påverkas av om man 3D-skriver dem, jag vet inte. Jag har svårt att 

tänka mig att det kommer en jättelik 3D-skrivare och skriver ut ett helt hus. Kommer det bli 

så? 

S: Det kan det bli. Det finns potential. 
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H: Men då, ja. Men då kan det hända. Speciellt bostadsmiljöer och så. 

M: Ja, om man tänker… 

H: De kan bli på ett speciellt sätt, sakerna. 

M: … De som miljonprogrammet har varit nu, hur det skulle se annorlunda ut även om man 

hade det massproduktions-tänket.  

H: Hur det skulle bli ja.  

M: Ja. 

H: Ja, alltså det är ju jätte svåra frågor, det är svårt. 

M: Ja, det förstår vi också. 

H: Jag funderar inte mycket på det. Det känns både som en möjlighet och en mardröm. 

M: Haha. 

S: Haha. 

H: För hela det här betongelement, nästan. Nu är det så att miljonprogrammet i Sverige så var 

det väldigt mycket. När man säger miljonprogrammet, då tänker man på Råslätt och… 

S: Ja. 

H: … Eller Hammarkullen. Men det är bara en tredjedel av miljonprogrammet. Det andra är 

liksom, rätt ordinära trevåningsområden i småstäder och så. Men om man tar de här stora som 

Råslätt och sånt. Så är det ju väldigt präglat av betongelement-tänkandet. Massproduktion, 

och liksom produktionssätt och… Och det är, ja. Det känns som att få dit en 3D-printer, haha. 

Att skriva en hel stad… haha. Ja. Ja, jag vet inte.  

S: Om du tänker då både med modellering och i produktionen: 

 

Hur skulle du utnyttja 3D-printing? 

S: Om du kunde tekniken och… 

M: Om den var vedertagen. 

H: I produktionen?  

S: Ja. 

M: Ja. 

H: Äh, jag tror att jag skulle använda den just för, nu tänker jag betong eller nått. Man gjuter 

då. Att man skulle kunna göra som en, just en del. Socklar, portaler, skoningar, att man 

stärker... man skulle få möjlighet att utforma det, mer varierat. 

S: Mm. 

 

S: Något mer du har? 

H: Ja, om man tänker på interiör, vad skulle man ha det till då? … Nej, ja. Men det finns… 

det är ju lite samma där. Att man slipper, man kan nå en detaljeringsnivå som man inte skulle 

kunna.  

S: Absolut.  

 

Vilken är din åsikt om 3D-printing? 
H: 3D-printing.  

M: För eller emot, nä hehe. 

H: Nä alltså. Jag tror att jag är, jag är lite i grunden konservativ person så att, ja. Jag ser 

farorna först lite grann. Så när man funderar på det så inser man att allting är ständigt 

utvecklande och det kommer nytt. Man får liksom tämja det och se vad det går att göra med 

det.  

S: Vad är det för faror du ser? 

H: Nä, alltså jag. Eftersom jag jobbat med äldre hus då, jag har ofta bott i gamla hus också. 

Inte jätte gamla, men det jag bor i nu, det är från 1938.  

S: Mm. 
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M: Mm. 

H: Och det man känner, det finns ju liksom en skön känsla i det, väldigt mycket präglat av 

hantverket i det. Och min fru. Jag är gift men vi har var sina lägenheter. Så hon bor på västra 

torget där. Hon bor i ett hus från 1870.  

M: Oj. 

S: Oj. 

H: Det är nog det bäst bevarade av de här två våningshusen på väster.  

S: Ja! 

M: Ja! 

H: Och det är ju så fantastiskt så där känner man ju dom dörrar, de dörrarna i trapphusen och 

så, de är ju original. De är hyvlade för hand av någon. Om man går upp på vinden så ser man 

yxhuggen, där de har bilat stockarna och så.  

M: Ja. 

H: Och det har ju en viss kvalitet och så va. Så jag får en lite obehaglig science fiction känsla 

av att gå in i något som är av sprutbetong.  

M: Mm. Det förstår jag. 

H: Av en plotter så. Men om man tänker på Mars-resor och så, haha. 

M, S: (skrattar med) 

H: Där känns det väldigt relevant.  

M: Ja. 

 

Finns det något du vill tillägga/komplettera med? 
H: Nä. Nej, inte om ni inte har någon fråga. 
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Frågeformulär intervju, Flexator 

Personbeskrivning 

1. Vem är du i företaget Flexator? 
(Namn, ålder, kön, utbildning, erfarenheter, arbetssätt i dagsläget, position i företaget, 
antal år i företaget). 

Industriellt byggande  

2. Hur arbetar Flexator med industriellt byggande? 
(Lean Construction, JIT, PDCA-cykeln, plattformar) 

- Planering och kontroll av processer  
- Utvecklade tekniska system  
- Förtillverkning av byggdelar  
- Långsiktiga relationer  
- Logistik integrerat i processen  
- Utvecklat kundfokus  
- Utnyttjande av informations- och kommunikationsteknologi  
- Systematisk kunskapsåterföring och mätning av prestationer 

 

3. Vilka för- och nackdelar anser du industriellt byggande samt volymelementstekniken 
har? 

a. Varför? 

Begränsningar och möjligheter med volymelementsteknik  

4. Vilken utveckling sett ut för volymelementstekniken? 
a. Kontra prefabriceringen? 

 
5. Hur ser utvecklingspotentialen ut för volymelementstekniken?  

a. Kontraprefabriceringen? 

Under fokusgruppen nämnde du att Flexator vill öka kundanpassningen och samtidigt 
producera många upprepande enheter. 

6. Hur kan produktionen vara gynnsam och samtidigt vara kundanpassad? 

Du nämnde även att volymelementstekniken har arkitektoniska begränsningar. 

7. På vilket sätt begränsar tekniken utformningen? 
a. Du nämnde att transportmått är en begränsning, vad menar du? 

Implementation av 3D-printing i industriellt byggande 

8. Hur kan 3D-printing införas i industriellt byggande? 
(Prefabricering och volymelementsteknik) 

I fokusgruppen antyder du att det finns svårigheter med att få ut 3D-printing i produktionen. 

a. Kan du ge exempel på svårigheter? 
 

9. Vilka byggkomponenter skulle kunna skrivas ut med 3D-printing? 

lasa1317
Typewritten Text
Bilaga 4

lasa1317
Typewritten Text

lasa1317
Typewritten Text
Material från intervju med Flexator
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Du antyder att additiv tillverkning (lager på lager-tekniken), redan används genom t.ex. 
mineralull, stenull mm. 

a. Vart anser du att gränsen går mellan vilka komponenter som tillhör 
byggbranschen och vilka som tillhör tillverkningsindustrin?  

Flexators implementation av 3D-printing 

10. Om 3D-printing var lönsamt, i vilken utsträckning skulle ni använda metoden? 
a. Skulle tekniken kunna ersätta er produktionsteknik? 

Under fokusgruppen hölls en diskussion om ett pilotprojekt, att skriva ut ett cykelskjul till en 
förskola. 
 

11. Hur har diskussionen om ett pilotprojekt utvecklats? 
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Telefonintervju, Flexator. 
Ola Adolfsson, 47 år. Varit VD på Flexator sedan 2006. Läste till byggnadsingenjör som 
han tog examen i år 1989. Han har även studerat ekonomi i Linköping och fick då en 
Kandidatexamen. Han har jobbat på NCC i 5 år och även för Lundberg ett par år. På 
Flexator har han jobbat sen 1999 och har då jobbat både i deras nuvarande fabrik i 
Anneberg, samt i en fabrik i Vimmerby, som idag är en tillverkningsfabrik för BoKlok. 

Ola Adolfsson pekar på att Flexator jobbar med industriellt byggande då de jobbar i 
fabrik. Där försöker de skapa så mycket upprepningar av modulerna som möjligt. 
Emellertid är inte alla identiska, utan modulerna kan och måste variera. Flexator strävar 
efter att ha en god kvalitet, god ekonomi och skapa kundnytta. De vill jobba nära kunden 
för att kunna leverera en felfri produkt till kunden i tid, till rätt pris. 

I projekteringen använder Flexator sig av BIM, men använder modellen mest till att 
skapa ritningar. De vill med BIM projekteringen slippa misstag genom att göra rätt från 
början. De använder sig av rationella metoder och material för att montera och leverera 
en felfri produkt till deras kunder. Adolfsson tar upp att Flexator använder hjälpmedel 
och metoder så som Lean, plattformar och PDCA cykeln. PDCA cykeln använder de 
främst för de områden där de vill göra förbättringar, inom företaget. De har använt sig av 
en plattform sedan 70-talet, som idag kallas FTP= Flexators Tekniska Plattform. Denna 
använder de bland annat till att hitta upprepningsfel. 

Ola Adolfsson ger några exempel på nackdelar som industriellt byggande och 
volymelementstekniken, som produktionssätt har. Exempelvis innebär dem en 
begränsning för utformningen av husen. Även måtten för modulerna är en begränsning 
som behöver tas i beaktning. Modulerna har en största möjliga storlek, som är kopplad 
till transporten av modulerna. Måtten är i bredd: 4.15m, längd: 13.5m och höjd: 3.60m. 
Det sistnämnda för att kunna transportera modulerna under broar och liknande. 
Spännvidder för konstruktionslösningarna är ännu en begränsning utöver de som nämnts 
tidigare. Spännvidderna kan inte vara mer än 7-8m, eftersom det skapar komplikationer i 
konstruktionen. 

Industriellt byggande kräver mer detaljerad projektering än vid platsbyggnation, vilket 
innebär mer kostnader för projekteringsfasen. Dessa kostnader måste Flexator tjäna in i 
produktionen för att deras arbetssätt ska vara lönsamt. I och med att Flexator har en 
fabrik, innebär det högre fasta kostnader än om man bygger platsbyggt. Dessa kostnader 
kan vara hyra, maskiner, personal för den egna projekteringsavdelningen, driva den egna 
säljfunktionen med mera, påpekar Adolfsson. 

Fördelar som finns är till exempel att industriellt byggande ger möjligheten att bygga 
rationellt, då modulerna byggs inomhus i en säkrad miljö från väder. Produktionen är mer 
effektiv och materialen mår bättre av att vara inomhus, vilket allt tillsammans ger att 
Flexator kan leverera bra och jämn kvalitet. Ett hus blir inte avsevärt bättre eller sämre 
beroende på vem som är snickare eller platschef. De har en säker och standardiserad 
process vilket även ger möjligheten för Flexator att vara effektivare vid alla inköp.  
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Enligt Adolfsson krävs noggrannare projektering när volymelementstekniken används 
jämfört med när ett hus byggs på plats. Ett exempel på när noggrannare projektering 
behövs är vid el-projekteringen. Dessa måste vara korrekta från början och kan inte lösas 
på plats, då elementen inte kan förändras vid montering. Även alla element måste 
projekteras mer detaljerat, då de ska passa ihop på millimetern. Detta problem behöver 
inte projekteras lika noggrant då det är möjligt att lösa på plats, vid platsbyggen. 

Adolfsson pekar på att det idag generellt byggs fler flerbostadshus med 
volymelementstekniken, av företag så som Lindbecks, Moelven, Myresjöhus, Eksjöhus, 
Arehusgruppen samt självklart av BoKlok. Han påpekar även att modulbyggandet av 
småhus har ökat, medan verksamhetslokaler av diverse slag har en stabil kurva, som 
varken minskat eller ökat markant under de senaste åren. 

Enligt Adolfsson har utvecklingen gått framåt för volymelementstekniken samt 
industriellt byggande och han tror att det kommer fortsätta växa. Det finns förbättringar 
att justera, bland annat gällande ekonomin samt att hitta andra material som är billigare 
och bättre för miljön. Trä, vilket används för stommen hos Flexator, är ett bra material, 
men de plaster som används för el-rör och dylikt är oljebaserade. Det skulle vara att 
föredra om dessa istället kunde vara biobaserade plaster, vilket är mindre skadligt för 
miljön påpekar Adolfsson. 

För att ett industriellt byggande företag som Flexator ska kunna ha en gynnsam 
produktion och samtidigt kunna vara lite flexibla mot kunden. För att lyckas med det här 
behöver Flexator dela upp modulerna för det första efter delar som kunderna bryr sig om 
och vill ha anpassade till sig. För det andra delar de upp delarna, som inte riktigt är av 
samma värde för kunden, så länge de är funktionella. Ett exempel är det som finns inuti 
väggarna som el-rör. Kundens önskemål är att de fungerar och därför kan Flexator 
standardisera dessa komponenter. De delar som är viktiga för kunden är exempelvis 
färgsättning, materialval på golv, väggar och tak samt armaturer och liknande. Adolfsson 
menar att dessa har Flexator ett urval på som kunden får välja mellan för att både kunna 
ha en gynnsam produktion och skapa moduler som är kundanpassade. 

Adolfsson vill till en början använda 3D-printing för att skapa modeller av Flexators 
projekt som de kan använda i syfte för försäljning och i marknadsföringssyfte samt för att 
underlätta kommunikation med kunder och personal. Modellen skulle även kunna bli en 
del av produktutvecklingen där den används för att visualisera nya lösningar. 

Efter ytterligare eftertanke pekar Adolfsson på att om 3D-printing är lönsamt jämfört 
med Flexators produktionssätt idag, skulle de kunna använda det till vissa komponenter. 
Detta skulle göra att den BIM-modellen och dess information, som de redan använder 
idag, blir mer utnyttjad. Informationen i modellen skulle kunna omvandlas och skickas 
till en 3D-printer, där färdiga komponenter levereras kommande dag. 

Adolfsson anser att 3D-printing redan används idag inom byggbranschen i och med 
mineralull och andra isoleringar, som tillverkas genom att materialet sprutas ut. Utöver 
det anser han att Flexator skulle kunna få vissa icke-bärande element, som skulle kunna 
vara 3D-utskrivna, levererade till sig av underleverantörer. Exempel på komponenter 
som enligt Ola Adolfsson skulle kunna 3D-printas är icke-bärande väggar, inredning 
samt fallskivor i badrum. Det sistnämnda är komplicerat att tillverka och tar långt tid att 
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få levererat till Flexators fabrik. Att kunna få den 3D-printad skulle underlätta, tror 
Adolfsson. Han tror inte att Flexator skulle ha nytta av att ha en 3D-printer i deras fabrik, 
utan hänvisar snarare till underentreprenörer som skulle kunna leverera 3D-printade delar 
till dem. 

Under fokusgruppen pågick en diskussion om ett pilotprojekt där ett cykelskjul var det 
tilltänka testobjektet för utskrift med 3D-printing. Denna diskussion har inte utvecklats 
men Ola Adolfsson har haft mailkontakt med Magnus Widfeldt, ansvarig på Swerea IVF 
inom deras samarbete. Ett exempel på det cykelskjulet, som diskuterades under 
fokusgruppen, har skickats till Widfeldt. Adolfsson ser inte denna idé som kommersiell 
eller lönsam på något vis, utan pekar på att det är ett experiment. Genom att genomföra 
experimentet kan många frågor ställas, där några kan besvaras. Exempelvis hur lång tid 
det tar att 3D-printa cykelskjulet, vilket material som användes, finns det bättre material, 
kostnader, svårigheter, förbättringar som kan göras osv. Dessutom kan det leda till vidare 
forskning och en utveckling. 
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Transkribering av intervju, Ola Adolfsson 

Telefonintervju genomförd 2016-03-22. 

 

 

O: Ola Adolfsson, intervjuad. 

M: Martina Blom, intervjuare. 

S: Sara Landstedt, intervjuare. 

 

Vem är du i företaget Flexator?  

O: Äh, ja. Jag heter Ola Adolfsson och jag jobbar som VD i Flexator. Och har gjort då sedan 

2006. 

S: Mm. 

M: Mm.  

M: Vad har du gjort tidigare i ditt yrkesliv, om man säger… 

O: Jag läste till byggnadsingenjör och blev klar, äh, 1989. Sen jobbade jag på NCC i ungefär 

5 år. Sen så läste jag på Linköpings Universitet, ekonomi, juridik, fastighetsekonomi, och lite 

sådant. 

M: Oj, ja. 

S: Mm. 

O: I ett antal år till någon form av kandidat examen. Jag tror att Bachelor idag, att det kallas. 

Något sådant. 

M: Mm. 

O: Inte magister alltså utan snäppet under. Och sen så jobbade jag på Lundberg, som är idag 

en… 

M: Fastighets, äh…  

O: Vad heter det… Ja, fastigheter är ju basen då. Och numera är väl Millenium mycket större, 

i växt i sin verksamhet då. 

S: Mm. 

M: Mm. 

O: Äh, i några år. Och sen så har jag faktiskt jobbat på Flexator inom träindustrin kan man 

säga. Sen 1999. 

M: Okej. 

O: Både vid Anneberg, men också i. I den husfabriken som idag är Skanska. I det huset som 

ligger ungefär i Vimmerby kommun, vid guldringen. Som är Boklok, husfabriken. 

S: Mhm. 

M: Aja! 

O: Och tillverkar Boklok lägenheter. Det är ungefär vad jag har gjort. 

S: Okej, mm. 

M: Men då är det jätte bra, då har vi fått en tillbakablick vad du har för erfarenhet, med dig in 

i Flexator. 

O: Ja. 

 

INDUSTIELLT BYGGANDE: 

Hur arbetar Flexator med industriellt byggande? 

O: Ja, det var en stor fråga. Men det gör vi ju till att börja med. Vi bygger hus i fabrik och vi, 

vill vara en duktig industriell byggindustri. 

(Paus när Ola kopplar upp sig i bilen). 

O: Äh jo, industriellt byggande, vad är det för oss? 
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S: Mm. 

O: Ja, att försöka, skapa upprepningseffekt, i allt vi gör egentligen då. Och sen, det innebär 

inte att allting ser likadant ut. Men att vi försöker att arbeta med industriella principer. Gärna 

Lean principer i det vi håller på med. 

S: Mm. 

M: Mm. 

O: För att få bra kvalitet, bra ekonomi och givetvis en bra kundnytta. Äh, så lite stödord i det 

arbetet, är ju, ja. Eller viktiga grejer för oss i det här med, industriellt byggande. Det är ju, att 

givetvis att ligga nära kunden. 

S: Mm. 

O: Så att, vi gör det kunden efterfrågar. BIM projektering, och att göra rätt från början, vi 

projekterar ju med den här 3D-modellen, det är en viktig puzzelbit för oss, i det industriella 

byggandet. Göra rätt från början, och så. Reda ut installationssamordning och allting sånt i 

BIM. Äh, att tillverka i fabrik, med rationella metoder, rationell materialhantering, det är 

också viktigt. Så där försöker vi förädla upp emot 85 %, kan man säga, av byggnaden. 

S: Mm. 

M: Okej. 

O: Och sen är det förstås viktigt att montera ihop det här på ett rationellt sätt. Och lämna över 

en felfri produkt till kunden, som kunden är nöjd med och i rätt tid och med rätt kvalitet och 

allting sånt. Det är väl industriellt byggande för oss. 

M: Mm.  

S: Jätte bra.  

M: Jag tänker även. Jobbar ni med plattformar också och så? 

O: Ja, det försöker vi göra. Och vi, och vi har ju kallat det, det är ju Flexators plattform då, 

FTP. Som ju är en, ett bygg-och installationstekniskt. Där så att, där vi försöker hitta den 

upprepningseffekten då hela tiden. 

S: Mm. 

M: Okej, ja! Hur länge har ni jobbat med det? Har det varit ända sen, Flexator började eller 

har det, kommit på sista tiden? 

O: Ja, nej. Det har varit länge. Det, det är flera dece… 

M: Oj, nu försvann nu lite här. Men flera decennier sa du? 

O: Ja. 

M: Mm! 

O: Det kan vara lite dåligt här. Sen 70-talet har vi jobbat med den tekniska plattformen, som 

från början hette “Standard blad-systemet”. 

M: Mm. 

S: Mm.  

 

M: Och då använder ni den här Plan, Do, Check, Act cirkeln också mycket? 

O: Ja, den försöker vi ju, som sagt använda oss av. Men kanske framför allt i vårt, sånt här, 

förbättringsarbete. I våra förbättringsgrupper och så, att vi. Äh, ja helt enkelt, försöka jobba 

systematiskt. Både med, där det uppstår problem, men också när vi vill liksom göra 

förbättringar då. Och att byta leverantör eller någonting sånt. Det behöver inte vara ett så stort 

problem med befintlig leverantör. Men det kan vara att ändra för att man ska få ett bättre pris, 

eller någonting sånt som det handlar om. Och då är den här Plan, Do, Check, Act cykeln, är en 

rätt så bra, metod då. Eller ja, ja metod. 

M: Mm. 

S: Precis. 
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Vilka för- och nackdelar anser du industriellt byggande samt volymelementstekniken 

har?  
O: Äh, just det. Ähm, det försökte ju ni ju, lite produktions… Ja, ta nackdelarna först då. 

S: Mm. 

O: Det är ju. Det innebär ju begränsningar i husets utformning på olika sätt och vis. De här 

modulelementen har ju, eller volymelementen har ju mått, som ju innebär en begränsning. 

Och det är ju framför allt, så att det ska gå att transportera dem på vägen. 

S: Mm. 

O: Moduler som är, vad heter det, bredare än 4.15, eller längre än så där 13.5 meter ungefär. 

Och framför allt höjden då, är ju också en begränsning. Vi gör ju så att, det går att köra under 

broarna. 

S: Mm. 

O: Så någonstans under 3.60. Inte så mycket högre kan inte ett volymelement vara. Och det 

där innebär helt klart begränsningar, vad och hur man kan bygga då. 

S: Mm. 

O: Äh, andra nackdelar skulle jag säga är att vi behöver projektera mycket mera, än 

platsbyggarna. Vi projekterar innerväggar och ytterväggar och allting sånt. Element för 

element. 

S: Mm. 

O: Det gör ju aldrig en platsbyggare. Utan dom, man bygger innerväggar efter planritningen, 

om man säger då. 

S: Ja. 

O: Och sen är det snitt, så att säga. Den här innerväggen ska bestå av, ja 45-70 plåtreglar och 

gips på båda sidor och så. Sen så, då bygger man det bara då va. Vi har ju liksom ritningar för 

allting sånt. Och det kostar ju ganska mycket pengar att ta fram. 

S: Ja. 

O: Och det är ju en nackdel, som ska, så att säga, vinnas tillbaka i andra ändan. Och sen så är 

de ju att vi har högre fasta kostnader än det traditionella byggprojektet. Det vill säga, vi har en 

stor husfabrik med maskiner och truckar och vi har, äh. Egen projekteringsavdelning. 

Platsbyggarna köper in egen projektering på stan. Vi har det här som fasta egna kostnader, 

och en sälj funktion och sånt. Det är också så att säga, kostnader då som inte platsbyggarna 

har i samma utsträckning. 

S: Mm. 

O: Så att högre fasta kostnader, som det brukar heta, har vi i det industriella byggandet. 

M: Mm. 

O: Men, men fördelarna då. Och som då ska väga upp de här nackdelarna. Det är ju att vi kan, 

bygga rationellt inomhus. 

S: Mm. 

O: På ett effektivt sätt. Med bra hjälpmedel, och bra materialhantering och, ja helt enkelt ha 

en effektiv produktion. Det är också det här att vi, ska kunna ha en högre kvalitet. Det ska inte 

spela någon roll, som det ofta gör, ja. Vilket gäng som var där och byggde. Att ibland går det 

bra och ibland går det dåligt. För det ser man ofta i platsbyggnations sammanhang. I ett 

projekt som går dåligt och ett projekt som går bra, så undrar man vad var skillnaden? 

M: Mm. 

O: Jo du vet det var platschefen där eller det var lagbasen. Det var det bygg-gänget, som var 

då, som var bra eller inte bra. 

M: Ja. 

S: Mm. 

O: Äh. Medan det i en industriell process så ska inte den här individen eller chefen, eller 

lagbasen eller så. Vara liksom så betydelsefull. Utan då ska processen vara, så att säga, 
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säkerställd och, standardiserad så att… Det ska funka ändå. Även om det är någon 

medarbetare, ja höll jag på att säga, lite mindre erfaren än de andra. 

S: Mm. 

M: Ja. 

O: Ähm, ja! Vi ska vara duktigare på hela inköpssidan, i och med att vi har de här 

avgränsningarna då. Standardiseringarna, de här tekniska lösningarna på plattforms... Så ska 

vi kunna optimera, vårt inköpsarbete och allting sånt på ett jäkligt bra sätt. Så där som ska 

vara väldigt effektivt. 

S: Mm. 

O: Vi har jäkligt bra priser på, på det materialet då som vi använder. 

S: Ja, exakt. 

S: Krävs det noggrannare projektering, det sa du nästan. Men har du något exempel på någon 

projekteringsdel, som måste vara en väldigt noggrann? 

O: Ja. Ta det här med el-rörsprojektering till exempel. Att projektera in el-rören i väggar och 

tak. Det är något som industriellt byggande sitter med. Som aldrig en platsbyggare gör. 

S: Nej. 

O: Så de bygger sin el-installation utifrån, på el-schemat. 

M: Ja. 

O: Äh, och. Ja, även det här med innerväggar och yttervägg, golvbjälklag, takbjälklag. Alltså 

de här olika elementen som byggs, är uppdelade där. Det projekteras ju och byggs ju också 

jäkligt noggrant. För det ska ju stämma ihop på millimetern. 

S: Mm. 

M: Mm. 

O: Bygger man en yttervägg, ja om man tänker sig en utfackningsvägg då. Att man bygger 

den på plats. Då bygger du den mellan taket och golvet. 

S: Mm. 

O: De sågar till de här grejerna, och det blir vad det blir. 

S: Mm, jo. 

M: Mm. 

O: Om man skulle göra det där som ett prefabricerat element då är det ju, väldigt mycket 

större noggrannhet då. 

M: Ja. 

O: För att det där ska passa ihop på olika sätt då på olika sätt. 

S: Mm, ja. 

 

BEGRÄNSNINGAR OCH MÖJLIGHETER MED VOLYMELEMENTSTEKNIK: 

Hur har utvecklingen sett ut för volymelementstekniken? 

M: Under de åren som du har jobbat inom, om vi säger från Flexators sida. Hur har det 

förändrats? 

O: Ja, om man kikar, ja du. Bra fråga. Men vi ökar ju lite grann just nu, tror jag. Och 

framförallt på flerbostadshus-sidan. 

M: Ja. 

O: Ja, ta verksamhetslokaler. Det känns ju som att det, har varit ganska så statiskt. Varken 

ökat eller minskat utan det är några, äh, leverantörer. Flexator och Moälven och några till, 

som har kört förskolor och skolor och så med volymelelement. Det har nog varit ganska så 

stabilt. På småhussidan, ja i och för sig. Det har nog ökat på småhus sidan. Då är det kanske 

framför allt Smålandsvillan, som har tagit fram ett starkt koncept och så säljer de mycket hus. 

Och det gör ju även Älvsbyhus, Hjältevardshus och så. 

S: Mm. 
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O: Sen är det kanske framför allt då, på flerbostadshussidan med Lindbecks, Moälven. Och 

sen kommer det väl nu mera inom Myresjöhusgruppen, Eksjöhusgruppen, Arebyhusgruppen, 

som ju, ja. Mer eller mindre planerar att ta fram koncept för det. Boklok, glömde jag också. 

M: Ja, juste! 

S: Ja. 

O: Det är ju ett volymelementskoncept, som ju, ja. Det var jag ju faktiskt själv med och drog 

igång den. Det var ju planelement från början då. 95 (1995), tror jag man tog fram Boklok hus 

med planelement, men sen så såhär 2002, så började ju vi tillverka i Gullringen fabriken då. 

M: Mm. 

S: Mm. 

O: Och det är ju, ett starkt koncept idag. 

S: Mm. 

M: Ja. 

O: Ja, dom har ju byggt, ja vad är det? Jag skulle kanske gissa till 6000 lägenheter, eller 

någonting sånt. Boklok lägenheter som byggda nu på de senaste 20 åren. 

M: Ja. 

(Paus) 

S: Ja. 

M: Mm. Spännande. 

O: Ja. 

M: Om man då tänker mer prefabricering, inte av volymer. Utan mer vissa element. Kan du se 

en utveckling även där? 

O: På planelement? 

M: Ja. 

O: Äh. Ja, det är väl, äh. Jag känner inte till det så jätte bra. Det är nog ytterligare några 

företag som har, så att säga, som gör det. 

M: Mm. 

O: Men jag kan inte komma på något så direkt. Det industriella byggandet, de här olika 

husföretagen, de går ju rätt så bra nu i alla fall. Så att det är en stark efterfrågan. 

M: Mm. 

S: Mm. 

O: De bygger mycket så att. Träindustrin, i Sverige just, så går ju ganska så bra. De flesta av 

dem i alla fall. Jag har inte ett så jätte konkret exempel på hur planelemetstekniken har 

utvecklats. Det har jag nog inte. 

M: Nej. Men det är bra. 

 

Hur ser utvecklingspotentialen ut för volymelementstekniken? 

O: Ja, jag vill ju tro att den är en fortsatt stor. Dels så byggs det potential för att bli bättre 

design då, och gjutformning, och sådana saker.  

S: Mm. 

O: Sen så finns det ju klart mer att göra med, ekonomi och såna saker. Få en bättre 

produktionsekonomi, och ja, helt enkelt komma ner i pris då. 

M: Mm. 

S: Mm. 

O: Då är. Ja det är det. 

M: När det gäller material och så. Ser du någon skillnad där vad man kan göra också? 

O: Ja, men. Ja, det finns ju, det är lite utveckling på gång. Äh. Vet inte om jag kommer på 

något bra exempel så. Visst, det är ju en konservativ bransch så det händer ju inte så mycket, 

stora förändringar så. Men, att det finns en utvecklingspotential på det här området det är ju 

helt klart. 
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M: Mm. 

O: Trä är ju ett material som vi gärna använder, i grunden. Och det är ju ett bra material, så att 

säga. Hållbart och förnyelsebart och så. Men, sen så. Asså, ta till exempel hela 

installationsområdet, el och rör, ventilations och allt det där. Där känns det som att, man borde 

kunna, ja, kunna utveckla sig. Det är ju ganska dyra material många av de här grejerna också. 

M: Ja. 

O: Så det skulle man ju också vilja se en utveckling på. Att man kom ner i kostnad på vissa av 

de här grejerna. 

S: Mm. 

O: Det är ju ganska mycket plaster och så i vissa av de här el-materialen. 

S: Mm. 

O: Det är oljebaserat och så. Det kanske inte är så 2016. 

S: Nej, man skulle vilja ha något annat material där istället. 

O: Ja, precis. Lite mer biobaserat så. 

M: Mm. 

O: Men alltså krav. Med brandbeständighet och, det kommer ju inte utveckla giftiga gaser, om 

det börjar brinna i huset, och sådana saker. Så det är ju en mängd olika aspekter på 

byggmaterial, som måste beaktas. 

S: Mm. 

M: Mm. Bra. 

 

Under fokusgruppen nämnde du att Flexator ville öka kundanpassningen, men 

samtidigt producera många upprepande enheter.  
 

Hur kan produktionen vara gynnsam och samtidigt vara kundanpassad? 

O: Ja, just det. Nej, men bra. Det är ju svårigheten då förstås. Då skulle ju man ju kunna säga 

att man försöker dela upp saker och ting, mellan vad som ger någon form av kundnytta. Eller 

som. Man delar upp de faktorerna, som kunden bryr sig om och de faktorer som kunden inte 

bryr sig om i speciellt stor utsträckning. 

S: Mm. 

M: Mm. 

O: Om man tar till exempel det som kunde inte bryr sig så mycket om. Då är man inne på 

stomme, uppbyggnad, eller för den delen, el-rörsutformning, eller exakta, äh, avloppdetaljer. 

Utan det kan man tänka sig att kunden helt enkelt, bara vill att det ska funka. 

S: Mm. 

M: Mm. 

O: Och då försöker man standardisera alla dom lösningarna och materialen och allting så 

mycket som möjligt. Men sen så har man då, ett antal komponenter, eller byggdelar, eller 

system, som kunden vill, äh så att säga, bry sig om. 

S: Mm. 

O: Och det skulle till exempel då kunna vara färgsättning, eller val av golvmaterial, eller val 

av armaturer, säger vi. 

S: Mm. 

M: Mm. 

O: Och då skulle man kunna, ha, dom komponenterna avgränsade och ja. Att det finns då en 

större valmöjlighet eller större kundanpassningsmöjlighet på dem. Men om man har hela det 

här spektrat fritt. Och man sätter sig ner med kunden, och säger nu ska vi bygga ett hus åt dig. 

Hur vill du ha det? Och så börjar man i stort som smått, kundanpassa och så att säga, göra 

saker olika varje gång. Då, riskerar man ju, helt enkelt att helt förlora upprepningseffekten. 

S: Mm. 
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O: Både när det gäller inköp och produktion och ja, vad det nu kan vara. 

S: Mm. 

M: Ja. 

O: Ja, det är väl så lite grann man tänker. Och det kan man ju försöka hantera då i projektets 

plattform, där man har någon form utav begränsning i vissa avseenden och lite mer fria på de 

andra områdena. 

S: Mm. 

M: Mm. Ja. Nej, men det var ett bra svar, tycker jag.  

 

På vilket sätt begränsar tekniken utformningen? 

O: Transportmåtten är ju en grej. Sen så är det ju, mycket också när det gäller… spännvidder, 

konstruktionslösningar. 

S: Mm. 

M: Mm. 

O: Alltså att bygga ett hus med, bygga trähus med längre spännvidder än 7-8meter eller vad 

det nu är. Det är ju liksom, det blir ju lite knicksigt då liksom. Och sen så ska man ha stora 

limträbalkar, som kanske är en meter höga eller något sånt. Det är ju ingen vidare takhöjd om 

du bara har 3.60 att spela med på höjden till exempel. Olika sorters konstruktionslösningar när 

det gäller fria spännvidder där emellan är ju en sån. Det är ett exempel på en begränsning. 

S: Mm. 

O: Äh, det som vi snackade lite om i vår intervju. Att bygga ett runt hus, som Matt var inne 

på… 

M: (Skrattar). 

O: Ett klotformigt hus. Det är ju också en sån grej som, eller utformning då, design. Det är ju 

också begränsningar, med det byggandet som vi håller på med. Några exempel på, 

begränsningar. 

S: Ja.  

 

IMPLEMENTATION AV 3D-PRINTING I INDUSTRIELLT BYGGANDE: 

Hur kan 3D-printing införas i industriellt byggande?  
O: Ja, äh… Jag tror. Till att börja med, så tror ju jag att det skulle vara, äh, intressant och 

visuellt att använda det i marknadsföring och i försäljningssyfte. Det vill säga, när vi har ritat 

upp en ny förskola, som vi håller på med just nu då. Också kan, på ett enkelt och smidigt sätt, 

ta den BIM-modellen och printa ut den där förskolan som en liten modell. En liten prototyp. 

Den skulle kunna användas i säljsamtalet med kund och även, så att säga, internt. För någon 

slags intern-produktutbildning. 

S: Ja. 

O: Att man går igenom och visar för teknikpersonal, och produktionspersonal och så vidare. 

Att så här, så här är nu huset utformat som vi tänker bygga. Och där skulle det säkert också 

kunna vara en del i produktutvecklingsprocessen. Att man ser i andra änden att, så att säga. 

Man får ”vänta lite, hur har vi gjort här, hur har vi tänkt här?” Ja, det beror ju på i vilken 

detaljeringsgrad man skulle vilja skriva ut den där lilla modellen. 

S: Mm. 

O: Då kanske man, alltså då snackar vi om att skriva ut en modell i ett på 50, eller något sånt. 

M: Ja. 

O: I en förminskad skala då. Det tror jag skulle kunna vara, en grej att använda 3D-printing. 

Och det känns ju inte som att det skulle behöva ligga sådär jätte långt bort i tiden, att det 

händer att man kan göra sådana saker. Det kanske till och med är fullt möjligt idag. Men vi 

gör det i alla fall inte 

S: Men modeller går ju att göra idag, små modeller. 
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O: Ja, precis va. Och vi tänker ju också, det är ju ur ett slags producentperspektiv. Men sen så 

tänkte jag också, arkitekten. Och arkitektens detaljplanarbete, och kommunen. 

S: Ja, just det. 

O: Att man tänker sig att man kan använda 3D-printing för att, ja, skriva ut arkitekt-

modellerna. Och ibland så ska det ju också, vad heter det. I de här, överklagandeprocesserna, 

eller när man ska ställa ut olika förslag för allmänheten. 

S: Mm. 

M: Mm. 

O: Så att man liksom kan se. Nu planerar vi en ny stadsdel här. Det är tänkt att göra si och så 

här. Och utmed det där vattnet och det där ska bara vara till allmänhetens, så att de kan 

beskåda. Eller de ska ha en möjlighet att, beskåda och ha synpunkter på enligt plan och 

bygglagen. Men där tänker man ju också att man med fördel skulle kunna printa upp en sådan, 

pappdetaljplan då, eller ja en stadsdel. Äh. Ett område i en BIM-modell, och sen kunna printa 

ut det. 

M: Mm. 

S: Mm. 

O: Och det, och det sen blir förändringar eller. Att det ska göras om eller om man säga att 

man får in remissförslag, som gör att nu får vi ändra på detta. Åh har vi vår digitala modell, så 

gör lite ändringar i det och så skriver man ut en ny modell. 

M: Mm! 

O: Om man tänker sig att det är ganska rationellt att hantera. Jämfört med att bygga massa 

plastdetaljer, eller hur det nu går till i dag. 

S: Men jag tänker, om man tänker i produktionen då? I er produktion. Hur kan 3D- printing 

införas där? 
O: Då kommer vi in på andra grejer. 

S: Ja! 

O: Och, och då blir det ju mycket en materialfråga. 

S: Ja. 

O: Men, äh, som sagt. Ett exempel redan, menar jag är mineralullsisolering. Det skulle jag 

faktiskt tycka är en variant av 3D-printing, redan idag. Då man spinner den här, tråden till 

tredimensionella byggkomponenter, alltså stenull eller glasull. 

S: Mm. 

O: Och sen så vad jag har tänkt. Vi bygger ju ganska mycket, delar i ett hus är ju inte bärande. 

Äh, det kan vara allting från olika inredningsdetaljer och garderober då, eller annat. Men 

också då innerväggar. Ickebärande innerväggar. 

S: Mm. 

O: Och det. Det tycker jag inte heller borde vara så jätte långt bort att man kan hjälpa att 

koppla ihop. Att man ur BIM-modellen, bryter ut vissa komponenter och sen så printar ut dem 

hos en underleverantör då. Och vi kan få väggar, och icke-bärande innerväggsstommar i en 

trave på några lastpallar. 

S: Mm. 

O: Som vi sen, så att säga, kör i en el-installation mot vi klär med lite gipsskivor och sådana 

saker. Det, det, tror jag faktiskt skulle vara intressant att göra. Och det känns ju som att en sån 

tillverkning skulle kunna ske, ja. I princip helt automatiserat i en robotcell någonstans då. 

Utan att någon människa är närvarande, alternativt en produktionsinpektör.  

S: Mm. 

O: Det tror jag skulle kunna vara kommersiellt gångbart. Det är väl det exemplet, som jag 

kommer på som faktiskt skulle kunna funka. Men massa bärande delar, delar som är utsatta 

för klimatpåverkan, eller vi snackar om el-röret till exempel, om det skulle vara möjligt att 
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skriva ut det. Då blir det i väldigt stor utsträckning en materialfråga, som jag har lite dålig koll 

på. 

S: Mm. 

M: Mm. När vi var nere i Mölndal, där och pratade med dem på Swerea, så pratade de om 

våtrumsgolv, eller sådana fallskivor.  

O: Ja, just det. 

M: Och skriva ut det. Är det också lite på gång så, eller hur…? Ja. 

O: Det skulle faktiskt kunna vara. Det skulle faktiskt kunna vara ett sådant alternativ också. 

Där man, om man tänker sig då. När vi gör BIM modellen och sen så, äh, har man fallskivan 

som en komponent då, i det här badrumsgolvet. Med placering av golvbrunnen på ett visst 

ställe och hur man vill ha fallet till den där golvbrunnen. 

M: Ja. 

O: En sådan komponent, alltså styrfilen då, för en sådan komponent. Skulle man ju också då 

kunna skicka till en, en leverantör eller en printing-firma då.  

M: Ja. 

S: Mm. 

O: Som levererar det här, ja, egentligen helt då, måttanpassade golvet då. Det är ett jäkligt bra 

exempel faktiskt! 

M: Mm. 

S: Mm. 

O: För, nära brunnen vill man ju ha fallet på 1:50 va. Äh, i själva duschplatsen. Och sen 

längre ut så är det 1:100. Och man vill inte ha bakåtfall någonstans i rummet. 

M: Nä. 

O: Så där skulle man då kunna projektera upp det fallet ganska bra. Och det är ju också en sån 

icke-bärande byggdel. Så får man ett material av, ja, av spånskivekaraktär eller liknande då så 

skulle det, ja. Då funkar ju det så att säga. 

M: Mm. 

O: Det ska ju. Så att fallskivor, 3D-printade fallskivor, måttanpassade för rummet, och 3D-

printade icke-bärande innerväggsstommar, innerväggsstomme. Det skulle ju faktiskt kunna 

vara komponenter, som man på riktigt skulle kunna, ja så att säga. Få levererat till sig från en 

sån… För vi ser inte att vi ska ha en 3D-printer inne i vår husfabrik. Det vete fasen om det 

skulle vara så intressant för oss. 

M: Nej. 

O: Utan det skulle ställas upp hos en underleverantör att leverera in till oss. Och då är ju det 

en, ja. En underleverantör, ungefär som inom fordonsindustrin om ni tänker er.  

S: Mm. 

O: Där är ju hela produktionen uppbyggd med ett underleverantörs-nätverk, som är väldigt 

duktiga på att leverera Just in Time. Assembly line, så att säga då, en sammansättningsfabrik.  

M: Mm. 

O: Så bilfabriken är ju. Och vi ser ju gärna att husfabriken är samma sorts 

sammansättningsfabrik då.  

M: Ja. 

S: Mm. 
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I fokusgruppen sa du också det att det finns svårigheter att få ut 3D-printingen i 

produktionen.  
 

Har du något exempel på sådana svårigheter som kan finnas i och med produktionen? 
O: Ja, jag vet kanske inte riktigt vad jag menade med det. Men att ha olika typer av printing 

maskiner i produktionen. Det är klart, det är, det är ju förstås en process. Man skulle ju 

behöva bygga ett litet robotcenter runt de här i så fall. Printing-portalerna eller någonting sånt.  

M: Mm. 

S: Ja. 

O: Men, så jag, jag kan nog inte se framför mig att vi skulle ha en 3D-printing maskin i vår 

husfabrik idag. 

M: Nej. 

O: Jag kan inte riktigt se vart den skulle vara någonstans.  

S: Nej. 

O: Som sagt att. Att vi gör BIM modellen i, ja, i fabriken. Alltså, vi projekterar ju fram den 

inom Flexator. Och sen så bryter man ut vissa komponenter ur den 

bygginformationsmodellen, och skickar då till 3D-printare, som levererar in… 

M: Mm. 

O: Äh, utprintade byggkomponenter. Det är väl, det är väl det jag ser, som är det realistiska. 

Att vi skulle ha de här maskinerna själva, och printingmaskinerna och materialen så till det. 

Det … 

S: Mm. 

O: Nja. Jag ser det inte riktigt framför mig. Men herre gud jag, jag kan ju inte detta så att 

säga, så… 

M: Hehe, nej… 

O: Jag vet ju inte vart det här kommer landa. Utan det är bara vad jag tror. 

S: Mm. 

M: Ja, men det blir ju lite spekulation. Det får det ju bli. Det är ju fortfarande i det stadiet. 

O: Ja, så är det ju. Man får ju fantisera lite. Det ena ger ju det andra. Den här 3D idén på 

Flexator. Det är ju inte, ja vad ska vi säga så där affärskritiskt. Men man kan ju säga. 3D-

printing är ju hela den stretchade tanken utifrån vad man kan göra med en 

bygginformationsmodell. För det har vi ju verkligen idag. 

S: Ja. 

O: Och vad vi gör med den datan idag, det är ju att vi i princip skriver ut en pappersritning 

ifrån den. Det kan ju jag tycka att det är lite låg höjd i att använda all den informationen bara 

för det.  

S: Ja. 

M: Ja, verkligen. 

O: Sen har vi också digitala ritningar. Men det är ju samma slags tvådimensionella 

informations överföring. 

M: Mm. 

O: Ähm, och ja. Och nästa steg kan ju, så att säga, vara då att man för över med datorn till 

någon slags bearbetningsmaskin.  

S: Mm. 

O: Men det kan ju också vara att man för över det till en 3D-printer, eller något annat. 

M: Mm. 

S: Mm. 

O: Vi får liksom tänka, och resonera runt de här sakerna. Vad gör vi med datan, eller 

informationen i bygginformationsmodellen. Det är, det är intressant för oss att jobba vidare 

med. Om det landar i att vissa komponenter 3D-printas eller ej, det har inte jag en aning om. 
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Men det, de här frågeställningarna och projektet, utredningarna. De blir intressanta för oss, för 

det ställer frågan “Vad gör vi av informationen, som skapas i vår bygginformationsmodell 

då?” 

S: Mm. 

M: Mm. 

O: Ja. 

 

Vilka byggkomponenter skulle kunna skrivas ut med 3D-printing? 

S: Vi har ju pratat lite om det, men.  

O: Ja, men så skulle jag nog säga. De icke-bärande väggstommarna och fallskivor.  

S: Mm. 

O: Det tycker jag är två bra exempel faktiskt.  

M: Mm. Nej, men det är bra. Det är tydligt och bra.  

S: Ja. 

 

Vart anser du att gränsen går mellan vilka komponenter som tillhör byggbranschen och 

vilka som tillhör tillverkningsindustrin?  

O: Ja du, äh. För Flexators del så, skulle ju vi egentligen gärna få alla komponenter liksom 

helt färdiga, ja från någon form av underleverantörs del då. Och sen så bara monterar vi ihop 

det. 

M: Mm. 

O: Så att vi skulle jätte gärna vilja vara som Scania fabriken.  

M: Mm. 

O: Nu är jag är inte expert på Scania fabriken. Men jag tror ju att dem pressar en hel del egna 

plåtdetaljer och såna där saker. De har ju också egen lackering, sprutmålning av grejer. Så det 

får man ju säga att det är någon slags bearbetning. Så det är ju inte bara ihop montering.  

M: Nej. 

O: Men att, att vara den där Assembly line eller sammansättningsfabriken, den. Det är 

någonting som vi tror på. Men vi vill ju gärna titta på kompetensen och kunskapen för att 

bygga hela, så att säga, bygginformationsmodeller och så att säga. Ha koll på hela den 

praktiska, eller vad säger jag, komplexa produkten, som ett hus är då. 

M: Mm. 

O: Och när det gäller värmesystem, och ventilationssystem, el-system och allting sådant. Det 

vill vi, så att säga, göra. Men om vi skulle kunna få alla de olika material ... till oss, 

färdigpaketerade och färdiguppmärkta från de olika leverantörerna, och bara montera ihop 

det. Det skulle vara, det skulle vara bra för oss. 

S: Mm. 

M: Mm. 

O: Det är ju lätt att köpa in allt material färdigt och sen montera ihop det, så är det färdigt, 

klart. 

M: Mm. 

S: Mm. 

 

S: Men om man då tänker, exempelvis de här icke-bärande väggstommarna, som man skulle 

kunna skriva ut i 3D. Skulle du säga att det är en del av byggbranschen eller är det en del av 

tillverkningsindustrin? 

O: Ja, just det ja… Då är det nog mer, då är det nog mer att lika vid tillverkningsindustrin och 

att, att vi i så fall skulle byggas upp lite av ett sånt underleverantörsled… 

M: Mm. 

S: Ja. 
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O: … som finns inom fordonsindustrin då. Där olika företag är specialiserade på olika 

komponenter. 

S: Ja. 

M: Ja. Men det är bra. För hade man väl printat ut ett helt hus så hade det varit lite annat. Nu 

är det ju komponenter, då blir det ju kanske mer mot tillverkning som du säger.  

O: Ja.  

 

FLEXATORS IMPLEMENTERING AV 3D-PRINTING: 

Om 3D-printing var lönsamt, i vilken utsträckning skulle ni använda metoden då? 

O: Ja, åter igen. I marknads-och försäljningssyfte, så höll jag på att säga. Det är nog lönsamt 

mekaniskt. Det tror jag nog även om det är svårt att räkna på.  

M: Ja. 

O: Det får nog vara några utvalda komponenter då, som vi har varit inne på flera gånger. 

Alltså de här, icke-bärande väggstommarna och fallskivorna. 

M: Mm. 

O: Och det kan säkert finnas andra delar, som, som också, ja, skulle kunna vara lönsamma. 

Dom komponenterna begränsar, så man får. Ja, som innebär att det är lite olika varje gång, 

eller att det. Att man ganska snabbt kan konstruera dem i BIM modellen och sen köra över 

dem i den styr-filen då. In i en 3D-printer, få det utskrivet under natten och sen så har man 

den där komponenten levererad till fabriken före lunch, dagen efter ungefär.  

M: Mm. 

O: Och då, ja. Så vissa såna delar skulle nog kunna faktiskt vara realistiskt. 

S: Ja. Det är det något ni önskar då att ni kan göra så? 

O: Ja. Det skulle jag säga. Det skulle vara. Men som sagt, det är en förutsättning att det är 

lönsamt. För gör vi det billigare med traditionella metoder och spika ihop med sågade reglar, 

eller vad det nu kan vara. Då kommer vi fortsätta med det.  

M: Ja. 

S: Mm. Så är det. Bra. 

 

Det här pilotprojektet som vi har pratat om under fokusgruppen, har det diskuterats 

något mer om det, och har det utvecklats, den tanken och så? 

 

Hur har diskussionen om ett pilotprojekt utvecklats? 

S: Vi har ju fått det här mailet… 

O: Om man ska skriva ut en lite större detalj? 

S: Ja. exempelvis det här cykelskjulet som du mailade och så. 

O: Ja, just det, ja. Nej. Jag har väl haft lite mail-korrespondens med Magnus (Magnus 

Widfeldt, Swerea), där jag har försökt göra mig lite förstådd.  

M: Mm. 

S: Mm, hehe. 

O: Äh, och nu mailade ju jag de här detaljerna då. Men det är ju svårt att tänka sig, som jag 

skrev, en enklare byggnad än just ett sånt där cykelskjul då. 

M: Mm. 

S: Mm. 

O: Som kanske bara är ett par stötter och sen ett tak då. 

S: Mm. 

M: Mm. 

O: Och jag, menar ju absolut inte att det här liksom skulle vara en bra affärsidé eller att det 

skulle vara kommersiellt gångbart eller någonting sånt. Utan jag tänker helt enkelt något. Om 
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man skulle göra ett sådant där experiment. Ja, men vi skriver ut ett cykelskjul här, och bygger 

upp förstås då en byggmodell för det, så att, så att säga, printern har något att skriva ut ifrån.  

S: Mm. 

O: Och sen så bara då ser man, ja men nu har vi printat ut tre väggar och ett tak, och det ser ut 

på det här sättet. Bara det skulle ju liksom vara en jäkligt häftig grej.  

S: Ja. 

O: Det skulle ju liksom vara en bild i tidningen på, i ganska många tekniktidningar. Nu har vi 

faktiskt printat ut ett litet cykelskjul här. Och sen så som sagt, skulle man ju bara på det lilla 

enkla experimentet, kunna få ett svar på ett antal frågor. Av typen: hur lång tid tog det att 

printa ut det här, så att säga, cykelskjulet. Det tog 4 dygn, ja det är rätt lång tid. En snickare 

bygger ju ett sånt där på några timmar. Eller det tog några timmar, ja det var ju intressant. 

M: Ja. 

O: Vad använde man för material? Vad kostade materialet, äh, till detta? Och vad kostade, så 

att säga hela, utskriften. För maskinen har väl någon form av maskinkostnad.  

S: Ja. 

O: Hur svårt var det här liksom att projektera upp på det här sättet, och ja. Om man skulle 

göra det här bättre nästa gång. Finns det andra materialslag man skulle kunna använda? Om 

man ställer ut det här och verkligen använder det som ett cykelskjul, som ett test någonstans.  

S: Mm. 

O: Vad är det då, som det faller på då Ja det är UV strålningen, den kommer vittra sönder av 

då, efter 4 år eller någonting sånt kanske. Alltså flera såna där intressanta, äh frågor, och 

några svar skulle dyka upp, om man bara gjorde ett sån grej. Och det skulle då kunna leda 

vidare till att någon annan plockar upp tråden, och säger, ja då kanske man skulle kunna göra 

så här istället. Eller ja, vi har ett material här nu och då skulle man kunna göra si eller såhär 

skulle man kunna sänka kostnaden, eller ja. 

M: Mm. 

O: Och så vidare, och så vidare. Och då är ju det, ja unga driftiga människor som ni till 

exempel, som skulle kunna intresseras för sånt. Och liksom, ja, putta den här utvecklingen 

vidare. 

S: Ja. 

M: Mm. 

O: Eller också konstatera, äh. Nej, nej, nej, nej. Det här med 3D-printing. Det är ingenting 

som byggbranschen överhuvudtaget ska hålla på med. För det är alldeles för dyrt eller det är 

alldeles för mycket material, vad heter det, utvecklingen är inte alls framme så långt än.  

M: Nej. 

O: Så det här är liksom bara att lägga ner de kommande 25 åren.  

M: Ja. 

O: Det kan ju också vara en slutsats som man kommer till. Och då, ja, då är väl det. Ska man 

bedriva utveckling så hamnar ju det ju i jämna mellanrum i återvändsgränder. Och de 

återvändsgränderna är ju av nytta med. För då vet man ju att då kommer vi inte längre i den 

här, på den här vägen, eller på den här stigen. 

S: Mm, ja! 

O: Då får vi ta något annat spår och utveckla verksamheten. 

S: Mm. 

M: Mm. Och sen så är man ju alltid, sen är man ju alltid bunden av vad regeringen säger och 

alla lagkrav hit och dit.  

O: Ja. 

M: Det är mycket man själv inte kan styra över.  

O: Ja, men så är det ju. Det är ju en jätte reglerad bransch, det är det ju. Med 

materialegenskaper och annat med. 
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M: Ja, jag tänker det. 

O: Så att, det här, som vi var inne på, vi var inne på i diskussionen (Fokusgruppen). Att 3D-

printing skulle kunna innebära en utökad frihet för arkitekten att utforma. Och det kan det ju 

absolut va. Men den friheten är ju också jäkligt begränsad av myndigheter som har en herrans 

massa regler på, ja hur olika saker ska göras då. 

M: Ja. 

S: Mm. Så är det. 

 

Är det något mer du vill tillägga? 
O: Nja, inte vad jag kommer på så.  

(Övrigt samtal om examensarbetet) 

O: Ja, men jag tänkte ju på den där, äh, svetsade, äh vad ska man säga. Trådställningen, 

trådbron, som Heleen visade.  

S: Ja. 

M: Ja. 

O: Det där var ju liksom jäkla häftigt. 

M: Ja. 

S: Ja. 

O: Och jag tänkte ju framför mig, ni vet, när man armerar betong normalt sätt. Så står man ju 

där med armeringsjärn, och man står och najar och man bygger olika korgar. 

M: Ja, man bockar lite hit och dit. 

O: Det är ett jäkla, liksom. Ja, man bockar och grejar och donar. Och det är ett jäkla kräm. Att 

vi har riktigt avancerade, äh, en armeringsritning och bara köra in i en sån svets-robot (3D-

printer) och ställa upp för att göra den här pelar…, armeringskorgen eller balk-

armeringskorgen. 

S: Ja. 

O: Bara att göra viktiga grejer. Sen måste förstås materialet vara lika hållfast och så. 

M: Absolut. 

O: Det kanske det inte är i dagsläget, det vet ju inte jag. Men, armeringskonstruktioner, i 

komplicerade positioner. Det är ju jäkligt mycket hantverksarbete, och tungt och knöligt. Och 

det ska ritas och grejas, projekteras, mätas och bockas och på olika sätt. Så borde kanske det, 

att svetsa upp den typen av grejer på det sättet och sen bara stoppa ner i formen. Det skulle 

kunna vara en häftig tillämpning också, som inte Flexator håller på med, men ja. Kanske för 

Peab killarna då. Och att det skulle kunna vara något att kika efter… 

S: Mm. 

O: Och att få såna färdiga armeringselement till byggplatsen.  

M: Ja, men verkligen. Det tar vi med i rapporten också. Det blir jätte bra. 
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