
etta år har för många inneburit en eskalerad 
takt i digitalisering som underlättar sam-
arbeten på distans. Digitala plattformar för 
samverkan och möten har spelat en kritisk 

roll under hela coronapandemin.  Men det är bara bör-
jan av en betydligt större förändring. Arkitekten besit-
ter kunskap som bidrar till att skapa långsiktiga värden 
i den byggda miljön. Digitaliseringen ger nya möjlighe-
ter – rätt hanterad kan ny teknik bidra till en hållbar 
omställning och vackra livsmiljöer som främjar män-
niskors hälsa och välbefinnande.  Men digitaliseringen 
kommer också att förändra hur byggbranschen fun- 
gerar. Den kommer att påverka arkitektens yrkesroll, 
arbetsprocess och affärsmodell. 

Så påverkas yrkesrollen ...
Arkitekten är tränad i situationsanpassad problemlös-
ning som kan tillämpas brett, det är en underutnyttjad 
tillgång. Den pågående digitaliseringen driver på sam-
manslagning av och kopplingen mellan traditionella 
silos i byggprocessen i syfte att förenkla och skapa nya 
värden. Det ger en möjlighet för arkitekten utveckla 
yrkesrollen in i nya fält. Arkitekten behöver gå från att 
vara en användare av ny teknik till att vara delaktig i 
utvecklingen av den.

… i byggprocessen
Redan på 1500-talet skriver Andrea Palladio att ”idén 
om en byggnad är skild från genomförandet av en 

Arkitektyrket i en 
digitaliserad värld
Ta ledningen genom att utnyttja arkitektens position i gränslandet mellan teknik och humaniora. 
Använd arkitektens förmåga till situationsanpassad problemlösning och utvidga rollen in i nya 
fält, skriver arkitekt Alexandra Hagen.
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byggnad”. Detta citat beskriver en av byggbranschens 
stora utmaningar. De som är intresserade av projektets 
idé, värdet och upplevelsen den tillför har ofta motstri-
diga intressen i förhållande till de som är intressera-
de av genomförbarheten i kostnad, tid och utförande. 
Över tid har komplexiteten i byggandet lett till en allt 
större uppdelning av byggprocessen med många aktö-
rer inblandade. Det leder till långa och komplicerade 
processer. 

Uppdelningen av processen har också påverkat arki-
tekten. Traditionellt innehåller arkitektrollen alla delar 
som ingår i att skapa en byggnad. Att famna helheten 
har historiskt givit arkitekten en nyckelposition i bygg-
processen.  Arkitektens roll har smalnat av under de 
senaste decennierna.  Den har blivit mer inriktad på 
formgivning och mindre på projektledning och styr-
ning av själva byggprocessen. 

På senare år kan vi se en trend som går åt andra hållet, 
ett driv att minska komplexiteten genom att inkludera 
fler led under samma paraply. Det finns många exempel 
på andra aktörer än arkitektkontor som idag anställer 
arkitekter och formgivare i syfte att erbjuda fler led i 

processen. Managementkonsulter och innovations- 
byråer som arbetar med affärs- och produktutveckling, 
kommunikationsbyråer som arbetar med varumärkes-
utveckling såsom platsmarknadsföring, entreprenörer, 
fastighetsutvecklare, teknikkonsulter och leverantörer 
av byggsystem är några exempel. 

… när silos överbryggas
Trenden att förenkla genom att överbrygga silos är 
också tydlig i den pågående digitaliseringen. Byggpro-
cessen är på många sätt suboptimerad och det saknas 
ett sammanhängande livscykeltänk. Det medför ett 
slöseri med tid och resurser. Här finns en stor potenti-
al för innovation och många aktörer som arbetar med 
detta. Till exempel en strategi att skapa en plattform 
som kopplar ihop design, produktion och förvaltning i 
en sömlös användarvänlig process och att automatise-
ra så många arbetsmoment som möjligt. 

Vi ser också DFMA (Designing for manufacturing 
and assembly) som stärker kopplingen mellan design 
och produktion. Arkitekten eller formgivaren kan 
med hjälp av digitala verktyg formge mot leverantö-
rens förutsättningar för tillverkning. Avancerade kon-
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I uppdraget för Forumtorget genomfördes designutvecklingen av den 65-meter långa bänken, från koncept till 
slutlig produktion och montage. Detta omfattade gestaltning, prototyputveckling och anpassning till produktion i 
samråd med tillverkare. Formen tillåter ett stort antal möjliga sätt att använda denna publika möbel och binder 
samman denna rikedom med ett sammanhängande formspråk. Det digitala systemet medgav här ett stort antal 
designiterationer även i sena skeden, utan ytterligare kostnadspåverkan.     
 

I uppdraget för Forumtorget genomfördes designutvecklingen av den 65 meter långa bänken, 
från koncept till slutlig produktion och montage. Detta omfattade gestaltning, prototyputveck-
ling och anpassning till produktion i samråd med tillverkare. Formen tillåter ett stort antal 
möjliga sätt att använda denna publika möbel och binder samman denna rikedom med ett 
sammanhängande formspråk. Det digitala systemet medgav här ett stort antal designiteratio-
ner även i sena skeden, utan ytterligare kostnadspåverkan.   
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I förslaget för Magelungens parkbro kombineras data från platsen med information om den slutliga produktionen 
i specialtillverkade krökta limträbalkar. Det digitala designsystemet utvecklat genom computational design tillät 
här en serie designvarianter som kunde anpassas till dessa förutsättningar, vilket medgav att ett antal ekar kan 
bevaras och tillverkningskostnaderna kunde minimeras. Utvecklingen genomfördes i samverkan med 
forskningsprojektet InnoChain. 
 
 
 
 

I förslaget för Magelungens parkbro kombineras data från platsen med information om den 
slutliga produktionen i specialtillverkade krökta limträbalkar. Det digitala designsystemet, ut-
vecklat genom computational designsystemet, tillät här en serie designvarianter som kunde 
anpassas till dessa förutsättningar, vilket medgav att ett antal ekar kan bevaras och tillverk-
ningskostnaderna kunde minimeras. Utvecklingen genomfördes i samverkan med forsknings-
projektet Innochain.   



struktioner blir möjliga genom datorns beräknings-
kapacitet och förmåga att koppla mot leverantörens 
tillverkningsmöjligheter, och byggandet kan standar-
diseras rejält. Det finns andra exempel på plattformar 
som arbetar för att koppla ihop planeringsprocesser, 
bygglovsregler och platsens förutsättningar med form-
givning och byggteknik för att överbrygga traditionel-
la silos och förenkla.  ”Prism.ai” är ett verktyg särskilt 
anpassat för London med syfte att underlätta design 
och placering av så kallade ”precision-manufactured 
homes”. I verktyget finns kopplingar till bygglovs- och 
andra regler.

… när vi deltar i teknikutvecklingen
Det är viktigt att arkitekter inte bara blir användare av 
digitala verktyg utan utvidgar yrkesrollen till att del-
ta i utvecklingen av dem. Fredrik Heintz, AI-forskare 
vid Linköpings universitet, talar om hur traditionella 
yrkesgrupper som jurister, arkitekter, läkare med fle-
ra behöver höja kunskapsnivån inom programmering 
och ny teknik för att kunna bidra med yrkeskunskapen 
in i utvecklingen av digitala verktyg och plattformar.

Digitaliseringen kommer sannolikt att driva på tren-
den att arkitekter anställs på andra typer av företag än 

vad vi är vana vid, för att tillföra arkitektkompetens i 
ett bredare sammanhang. Arkitekten borde i högre ut-
sträckning använda sin förmåga till situationsanpass- 
ad problemlösning, för att bredda yrkesrollen in i nya 
fält. Det kan bidra till att skapa bättre förutsättningar 
för hållbar samhällsbyggnad och arkitektur, men ock-
så till att utveckla arkitektens affär. 

Så påverkas processen ...
Arkitekten skapar värde för uppdragsgivaren genom 
att forma goda livsmiljöer. Så länge det finns människor 
finns behovet av byggd miljö av god kvalitet. VAD den 
byggda miljön ska tillföra kvarstår, men HUR proces-
sen ser ut för att skapa den förändras av digitalisering-
en. Som arkitekter behöver vi skapa nya processer och 
bli vägledare, kreatörer och möjliggörare på nya sätt.

… genom ökad kundnytta
Det finns exempel inom flera branscher på hur digitali-
sering påverkar processer. Vi kan jämföra med den för-
ändring som har skett hos bankerna. Tidigare gjordes 
alla bankärenden på plats på bankkontoret. Kunden 
fick ställa sig i kö på banken under vardagar kl 10–15 
eller boka tid med en banktjänsteman för att få tillgång 
till bankens tjänster. Idag är många av bankens tjänster 
automatiserade och erbjuds dygnet runt, året runt.

Digitaliseringen har givit en ökad tillgänglighet och 
flexibilitet för kunden. Få saknar att stå i kö på banken 
före kl 15. Kunden gör själv sina ärenden, banken går 
från att vara en utförare till att vara en möjliggörare 
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Konceptet för utsiktstornet utvecklades med stöd av Dsearch och bygger på enkla komponenter som sätts 
samman för en komplex och samtidigt tydlig form. I designprocessen samverkar design och konstruktion genom 
computational design. 
 
 
 
 
 
 
 

Konceptet för utsiktstornet utvecklades med stöd av Dsearch och bygger på enkla komponenter 
som sätts samman för en komplex och samtidigt tydlig form. I designprocessen samverkar de-
sign och konstruktion genom computational design.
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I utvecklingen av fasaden för Tele2 Arena utvecklades ett digitalt designsystem som med utgångspunkt i 
arenans övergripande form hanterade fasadens indelning i paneler på ett rationellt sätt. Systemet låg till grund 
för gestaltningsbeslut, den slutliga produktionen och montaget av panelerna. 
 
 
 
 
 
 

I utvecklingen av fasaden för Tele2 arena utvecklades ett digitalt designsystem som med ut-
gångspunkt i arenans övergripande form hanterade fasadens indelning i paneler på ett ratio-
nellt sätt. Systemet låg till grund för gestaltningsbeslut, den slutliga produktionen och montaget 
av panelerna.



genom sina digitala plattformar. Banken erbjuder fort-
farande personlig service men då på en mer strategisk 
nivå, till exempel vid kreditgivning eller finansiell råd-
givning. Digitaliseringen har förändrat HUR bank-
tjänster utförs, men inte VAD nyttan med banken är. 
På samma sätt påverkas arkitekttjänsterna: värdet och 
nyttan som arkitekten idag bidrar till består, men hur 
processen går till förändras.

… när ny teknik förändrar traditionella 
processer
En av arkitektens största styrkor är förmågan att na-
vigera i situationer då många förutsättningar är obe-
stämda. Projekten är ofta komplexa och påverkas av 
krav och begränsningar som inte sällan är motstridiga 
– arkitekten är mästare på att finna utrymmet mellan 
begränsningarna som gör projektet möjligt att förverk-
liga. För att kunna navigera i en komplex situation till-
lämpar vi en tydlig process. Denna arbetsprocess finns 
detaljerat beskriven i dokument som ”Arkitektens upp-
drag – omfattning och redovisningsnivå” och interna-
tionella motsvarigheter. Som arkitekter är förmågan 
att behärska denna process kritisk, vi lägger stor vikt 
vid HUR arkitektuppdraget genomförs. 

Utmaningen för arkitekten framåt är att arbetsmomen-
ten och den invanda och strukturerade processen för-
ändras. Ett exempel är de analyser som arkitekter gör 
i tidiga skeden. Idag pågår utveckling av flera analys- 
verktyg som automatiserar analys och sammanställ-
ning av komplex information. 

Det finns designverktyg som används i tidiga skeden 

för att generera exploateringsförslag efter platsens 
förutsättningar och sådana med målet att binda ihop 
datainsamling, 3D-modellering och produktion av 
handlingar i samma verktyg. Vi ser också maskin- 
inlärningsramverk för hållbar design, som väger sam-
man olika typer av data, till exempel väder, flöden av 
människor, trafik och faktiska restider för att underlät-
ta analyser och utveckling av stadsområden. 

Datorer utför analyser och arbetsmoment som tidi-
gare gjorts av arkitekter. Det ger snabbare men också 
mer tillgängliga processer när datorn själv genererar 
visualiseringar av olika alternativ. Med hjälp av dessa 
nya verktyg går arkitekten från att vara utföraren som 
samlar information och visualiserar alternativ, till att 
bli strategen, rådgivaren och processledaren som hjäl-
per uppdragsgivaren att navigera i processen. Vilka 
parametrar som värderas över andra är direktiv som 
människan ger maskinen. De har stor betydelse för 
kvaliteten i det maskinen kan åstadkomma och är yt-
terligare en anledning till att det är viktigt att arkitek-
ter deltar i utvecklingen av tekniken. 

Så påverkas affärsmodellen ...
Arkitekten är humanisten i byggprocessen eftersom 
hen formar den mänskliga upplevelsen genom att 
forma den byggda miljön. Värden som skönhet, väl-
befinnande och trygghet är svåra att mäta men bidrar 

”Att finnas i gränslandet mellan 
tekniken och det som skapar 

nytta för människor är en 
värdefull position.”



till attraktivitet som påverkar fastighetsvärdet. Det 
är svårt att ta betalt för omätbara värden, därför tar 
arkitekten istället betalt för dokumenterad informa-
tion i form av analyser, rapporter, beskrivningar och  
ritningshandlingar. Handlingar prissätts efter hur lång 
tid det tar att producera dem. Digitalisering och au-
tomatisering av hur information genereras och doku-
menteras påverkar arkitektens affärsmodell. 

… genom innovation med fokus på 
kundnytta
Vad innebär då förändrade affärsmodeller i prak- 
tiken? Vi kan jämföra med hur ny teknik har förändrat  
affärsmodeller inom andra områden. Under 1800-ta-
let började man utveckla tekniken att förlänga håll-
barheten på färskvaror genom nedkylning. På vintern 
skördades is med handsåg. De som lyckades förlänga 
hållbarheten på mat tillämpade affärsmodellen att ta be-
talt för leverans av is. Senare utvecklades isfabriker som 
tog över marknaden. De förändrade affärsmodell och 
pris genom effektivisering. Isfabrikerna tog också betalt 
för leverans av is, men var en säkrare och billigare le-
verantör. Anläggningarna kunde producera is året runt 
och de kunde förlägga tillverkningen nära kunderna. 

När kylskåpet kom förändrades affärsmodellen istället 
genom innovation. Affärsmodellen gick från att vara 
en löpande utgift till att bli en engångsinvestering. 
Kunden blev oberoende av återkommande leveranser, 
slapp hanteringen av smältande is, fick en kylfunktion 
som höll en jämn temperatur över tid till ett totalt sett 
lägre och mer förutsägbart pris. 

Det erbjudande och den affärsmodell som möjliggör 
leverans av det efterfrågade värdet på det för kunden 
mest tillgängliga, kostnadseffektiva och attraktiva sät-
tet äger alltid marknaden. Detta gäller för alla bran-
scher.

… när marginalerna minskar
Arkitektens affärsmodell grundar sig ofta på ett riskta-
gande i det tidiga skedet då konceptet och idén formas, 
för att i ett senare skede vinna en större affär i form av 
produktion av analyser och handlingar. Nya program-
varor driver på automatisering av arbetsmoment och 
förkortar processen, vilket minskar de arbetade tim-
mar som krävs för att ta fram handlingar. Samtidigt 
ökar kostnaderna för användandet av de verktyg som 
effektiviserar processen. Det leder till att marginalerna 
i den traditionella arkitektaffären minskar.

… genom arkitektens försprång 
Arkitekten har en stor fördel i att vara den som bygger 
modellerna som sedan ligger till grund för använd-
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I vårt samarbete med Would Wood har vi varit ansvariga för arbetspaketet Architecture & Design där vi 
utvecklat designsystem för kopplingen mellan gestaltning och kontrollen av robotiserad produktion. Projektet 
fokuserar på additiv tillverkning med cellulosabaserade material – 3d-printning med trä i full skala. Övriga 
projektpartners inkluderar bland andra Chalmers ACE, KTH, RISE, StoraEnso, Scania, Phenotype och 
Veidekke, och stöd i prototyputveckling från EA-CR. 
 
 
 

I samarbetet med Wouldwood har White varit ansvariga för arbetspaketet Architecture & design 
där vi utvecklat designsystem för kopplingen mellan gestaltning och kontrollen av robotise-
rad produktion. Projektet fokuserar på additiv tillverkning med cellulosabaserade material – 
3D-printning med trä i full skala. Övriga projektpartners inkluderar bland andra Chalmers 
ACE, KTH, RISE, StoraEnso, Scania, Phenotype och Veidekke, och stöd i prototyputveckling 
från EA-CR.   

Celsius 

 

 

White tog ett helhetsgrepp och spelade en ledande roll i projektet Celsius, som inom kort tas i bruk, i 
utvecklingen av metoder, arbetsflöden och lösningar för att uppnå Vasakronans höga BIM-mål: att 
bygga papperslöst samt skapa en sökbar modell för att underlätta processer i framtiden som vi inte 
ens kan föreställa oss idag. Denna insats skapade synergier emellan alla aktörer, vilket lyckades göra 
en mycket komplex process till något hanterbart och tillgängligt för alla inblandade. 

 

 

White tog ett helhetsgrepp och spelade en ledande roll i projektet Celsius, som inom kort tas i 
bruk, i utvecklingen av metoder, arbetsflöden och lösningar för att uppnå Vasakronans höga 
BIM-mål: att bygga papperslöst samt skapa en sökbar modell för att underlätta processer i 
framtiden som vi inte ens kan föreställa oss idag. Denna insats skapade synergier emellan alla 
aktörer, vilket lyckades göra en mycket komplex process till något hanterbart och tillgängligt 
för alla inblandade.



ning. Inte enbart under byggskedet utan även i för-
valtningsskedet, men också för andra ändamål. Kun-
skapen om hur den digitala modellen fungerar och är 
uppbyggd har ett värde över lång tid. För många nya 
intressenter finns en stor potential att utveckla arkitek-
tens erbjudande och affär. Det finns stora möjligheter 
för arkitekten att med hjälp av nya verktyg tillämpa 
helt nya affärsmodeller såsom licensavtal eller abonne-
mangsavtal för att ta betalt för värdet som arkitekten 
bidrar till. 

Teknologier som påverkar arkitektens affärsmodell
• BIM ”building information modeling” har en enorm 

potential när man kopplar in simuleringsdimensio-
ner som hållbarhet, planering, anbud, kostnadsstyr-
ning i realtid samt förvaltning. Nyckelordet är in-
formation, inte modell. Mycket tid sparas och rika 
faktabaserade designalternativ kan genereras på 
kort tid. 

• AI, ”Artificial intelligence”, och maskininlärning, 
driver designförmåga och automatisering i nya 
tjänster. Men vi är bara början av att se effekterna. 

Utvecklingen tar tid bland annat för att maskinin-
lärning kräver stora informationsvolymer för läran-
de.

• ”Internet of things” (IoT) är särskilt intressant för 
automatisering, fjärrstyrning, mätning och optime-
ring av prestandan hos en byggnad, en plats eller en 
stadsdel. Data från sensorer förs in i centrala data-
baser som analyseras med algoritmer och maskinin-
lärning utifrån behov. Den som äger informationen 
om hur den byggda miljön fungerar i verkligheten 
kan använda den som grund för framtida formgiv-
ning och förbättringar.

• ”Computational design” handlar om att bygga och 
använda regelbaserade verktyg med hjälp av mate-
matiska modeller i syfte att skapa informerad design 

Genom att kombinera arkitekturkunskap och teknologi kan branschen skapa innovationer och nya värden för beställare, boende och miljö. I Vecturas modernisering av Bromma sjukhus tillämpas 
reality capture och BIM i kombination med återbruksexpertis och en ny effektivare återbruksprocess. Detta möjliggör kostnadsbesparingar och återbruk i stor skala.



och arkitektur. Det finns många typer av verktyg 
inom ramen för computational design och det finns 
många olika begrepp. 

• Regelbaserad design bygger på automatisering av de-
sign utifrån regler som relaterar till olika bestämda 
perspektiv som till exempel tillgänglighet, säkerhet, 
hållbarhet, bygglov med mera. Användaren gör ar-
betet med att bygga modellen, men verktyget i sig 
bevakar att designen utförs i enlighet med satta reg-
ler. 

• Generativ design bygger på att användaren definie-
rar regler eller filter. Användaren definierar begräns-
ningen och datorn genererar möjliga alternativ.

• ”Agent based modelling” simulerar beteendet hos 
till exempel bilar eller fotgängare. Genom att infö-
ra olika volymer eller antal av dessa i en modell av 
exempelvis ett kvarter kan man simulera, testa och 
optimera kvarteret utifrån olika scenarion. 

• Spelmotorer utvecklar sannolikt produktionen av 
visualiseringar. De möjliggör en mer automatiserad 
bildproduktion och interaktiva visualiseringar med 
sänkta kostnader i tid vid ändringar i projektet. 

Dra nytta av positionen i gränslandet
Arkitekten behöver bli ”tech savvy” för att stärka arki-
tekturen och bidra till en hållbar utveckling i en digitali- 
serad kontext. Arkitektens kompetens har alltid legat i 
gränslandet mellan teknik och humaniora. Byggteknik 
och formgivning skapar tillsammans goda livsmiljöer. 
Att finnas i gränslandet mellan tekniken och det som 
skapar nytta för människor är en värdefull position, 
som arkitekten ska dra nytta av. Kunskap om teknik 
har alltid varit en integrerad del i arkitektyrket – det 
gäller även i en digitaliserad värld. Arkitekten behöver 
gå från att vara en användare av verktyg till att bli en 

aktör som medverkar i utvecklingen, styr och äger de 
verktyg som formar branschen. 

Processen och affärsmodellerna är under förändring. 
Arkitekten kan gå från att vara en utförare till att i hö-
gre utsträckning bli en möjliggörare för andra genom 
att tillhandahålla plattformar, verktyg och processer 
som gör det möjligt att driva och utveckla sina pro-
jekt. För att utveckla processerna och affärsmodell- 
erna krävs att arkitekten arbetar med innovation på 
ett strukturerat sätt, själv och i samarbete med andra 
aktörer. White arkitekter är ett av flera bolag som idag 
bygger innovationssystem och nya affärsenheter för att 
omsätta arkitektens kunskap i digitala tjänster och af-
färer. 

Arkitekten arbetar utifrån ett holistiskt synsätt och är 
tränad i situationsanpassad problemlösning. Det är en 
stor tillgång som kan tillämpas för att utveckla arkitekt- 
rollen. ”Design-thinking” och ”Mission-driven place 
based transformation” är processer som har mycket 
stora likheter med arkitektens traditionella iterativa 
arbetsmetodik. De tillämpas till exempel för affärsut-
veckling, innovation och problemlösning. Arkitekten 
behöver se bredare på hur och var kompetensen kan 
tillämpas inom områden som gränsar till arkitekturen 
för att bidra till långsiktiga värden. 


