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Byggnader, rum och föremål, grafik, uppkoppling och tjänster planeras som grupparbete. 
När professionella planerare samarbetar förekommer ofta flera slag av yrkeskunskap och 
olika åsikter. Användaren kan även ha stor betydelse vid planeringsprocessen. Att 
engagera användare i planeringsprojekten är en aktuell fråga. Gymnasisterna Senja 
Yrjölä, Svetlana Levochkina och Inga Taivaloja från tidningen Veikkos redaktion vid 
Helsingin normaalikoulu började utreda, vad medverkan kunde innebära i praktiken.

Pentti Kareoja:
Byggande i grupp är framtidens sätt att skapa hem

Hem i staden är en förening grundad 2007, vars mål är att främja det urbana boendet i 
flervåningshus, som en social och ekologisk boendeform - och helt konkret åstadkomma 
ett nytt slags höghus för gruppboende på Busholmen i Helsingfors. För planeringen av 
detta projekt står ARK-house arkkitehdit Oy. Arkitekt Pentti Kareoja deltar i planeringen 
av byggnaden och enskilda bostäder tillsammans med dess kommande invånare.

Vi träffade en av ARK arkitekterna, Pentti Kareoja. Redan under skoltiden var Kareoja 
intresserad av visuella områden och fri konst, och sökte sig även till motsvarande 
utbildning. Han visste inte mycket om arkitektur, men det verkade vara ett intressant 
område, som man kunde bekanta sig med genom böcker på biblioteket. Ur böckerna 
föddes en dröm, som Kareoja ville förverkliga genom att studera arkitektur. Han säger att 
det finns mycket skapande verksamhet i arkitektyrket, men även en massa detaljer, som 
man ”helt enkelt måste göra”.



Kareoja berättade för oss om gruppbyggande. Grupp- eller gängbyggande innebär, t.ex. 
att en grupp familjer tillsammans låter bygga ett bostadsområde, där varje familj får ett 
egnahemshus. I ett sådant projekt kan planering, inköp och byggande göras billigare och 
man kan fästa större uppmärksamhet vid planering. Gruppbyggande av höghus är här helt 
nytt, något som nått Finland från föregångarna; Sverige, Holland och Danmark. Det 
första projektet kommer att byggas på Busholmen i Helsingfors, där byggherre är 
föreningen Hem i staden. I stort sett innebär gruppbyggande att de boende deltar i att 
bestämma slutresultatet och är med i planeringen i många olika skeden. ”En av de 
viktigaste sakerna är, att invånarna så tidigt som möjligt kan påverka och skapa sin 
närmiljö”, berättar Kareoja. När människan bryr sig om sin miljö klottar man inte ner den 
eller raserar den, utan man sköter om den.

Det viktigaste är, att folk inte endast deltar i små lösningar, såsom kakelgolv eller parkett, 
utan även påverkar stora linjer, såsom rumsindelning. Det väsentliga i gruppbyggande är, 
att man vet vilka som kommer att bo där. På det sättet kan de bestämma om de vill ha ett 
stort vardagsrum eller dela upp utrymmet med en mellanvägg och få t.ex. en 
barnkammare. Hyresbostäder försöker man i allmänhet planera så neutralt som möjligt, 
men även i dessa kan man påverka planeringen av allmänna utrymmen genom att höra 
invånarnas åsikter.

Hela planerings- och byggnadsprocessen är en lång kedja av olika händelser, där många 
olika personer är involverade. I början av planeringen finns en mängd lagstadgade 
bestämmelser, men projektet startar med beställarens första telefonsamtal. Beställare kan 
t.ex. vara en grupp människor, som tillsammans vill bygga ett bostadshus. Projektets 
storlek kan i och för sig variera från flervåningshus till låt säga ett kontorsutrymme. Efter 
sonderingar bestämmer man en viss budget och gör skisser. I ett mycket tidigt skede väljs 
en huvudarkitekt, och många specialplanerare medverkar, såsom byggnadsingenjörer, 
elingenjörer och gårdsplanerare som alla står för sitt område.



Budgeten är utgångspunkt för hela planeringen. Om man kan hålla budgeten inom sina 
ramar, ber man byggnadsfirmor om ett anbud på entreprenad. De gör en uppskattning av 
kostnaderna och vanligen vinner det lägsta anbudet. Byggnadsfirman börjar organisera 
byggprojektet i praktiken. En viktig faktor som begränsar planeringen är stadsplanen, 
som bl.a. kan ange hur många våningar som får byggas, men även kan bestämma vilka 
material som skall användas. Arbetet innefattar mycket samarbete med myndigheter och 
de måste godkänna en stor del av de beslut som görs.

Invånarna i ett hus är vanligen av olika ålder och de har olika levnadsvanor, men alla 
förenas av lusten att påverka sin egen boendemiljö. De kommande invånarna i ett projekt 
för gruppbyggande lär känna varandra när de tillsammans planerar bostadshuset. Så 
uppstår en känsla av gemenskap och samhörighet. ”Senare kan man kanske be grannen se 
efter barnen, när man skall uträtta ärenden” preciserar Karenoja. Det händer också att 
invånarna ordnar gemensamma bastukvällar, fester eller måltider. Även om 
gruppbyggandet ännu är i ”barnskorna” i Finland, kommer sådana projekt 
förhoppningsvis att öka, för det är ett utmärkt sätt att föra samman människor och skapa 
en bra och trygg miljö.

Jasmiine Julin-Aro:
Kläder för motorcyklister planeras med användarnas stöd

Våren 2010 blev Jasmiine Julin-Aro professor för funktionell design och material vid 
Konstindustriella högskolan inom Aalto universitetet. Julin-Aros design Smart Rider 
Outfit -motorcykelprodukt för Rukka/L-Fasion Group fick år 2003 första pris i Fennia 
Prize design. Motorcykelkläderna är ett bra exempel på produkter, där användarens 
erfarenheter och åsikter spelar en avgörande roll.



Ur medverkande perspektiv intervjuade vi Jasmiine Julin-Aro, som speciellt är känd för 
sin design av motorcykelkläder. Dessa passar bra in i temat, kläderna är ju en betydande 
faktor i fråga om gemensamt skapande även vid utövande av denna hobby.

Jasmiine kom egentligen in på design genom en slump. Ursprungligen skulle hon bli 
grafiker, men hennes vänner övertygade henne om att söka till linjen för kläddesign. 
Kläder för motorcyklister började Julin-Aro designa på omvägar. Hon anställdes som 
designer vid Rukka och på arbetsbordet fanns först ”allt sportigt över hela skalan”. En 
uppgift blev även en liten kollektion motorcykelkläder, och därigenom blev Jasmiine mer 
intresserad av specialkläder, även om hon själv inte utövar denna sport. Priser och beröm 
har i allt högre grad sporrat Julin-Aro och hennes designteam, och det är just detta och 
inspirationen som hållit ihop teamet alla dessa år.

Först kom frågan om, hur man designar klädsel för motorcyklister. Enligt Julin-Aro är det  
här fråga om ett krävande arbete, där man måste känna till olika faktorer och skolor. 
Kläder för motorcyklister skall vara trendiga, annars förblir de osålda. Förutom det 
modemässiga finns det andra detaljer, som man måste ta i beaktande. Köparna har 
förväntningar på klädernas tekniska egenskaper och att ”high-tech” skall synas i kläderna.

Användarnas egna erfarenheter är naturligtvis till stor hjälp vid planeringen. Den 
feedback de ger är ett oersättligt material vid utvecklandet och förbättrandet av plaggen. 
”Planeringen är ett oupphörligt förbättrande” konstaterar Julin-Aro.

I början av planeringen och under dess gång måste designern eller formgivaren granska 
användarnas behov. Förutom denna feedback har Julin-Aro även kontakt med 
yrkesmässiga testare. I testen faller svagare idéer bort och processen finslipas att bli en 
idealprodukt för professionella idrottare och amatörer.



Motorcyklisterna kommer även med många idéer. Det har lett till rent av överraskande 
lösningar, såsom den dubbla ärmlinningen, vilket hindrar handen från att bli våt vid regn. 
Jasmiine säger skrattande, att kanske dessa överraskande lösningar som användarna 
föreslagit har något att göra med det faktum, att i synnerhet kvinnor har fått finna sig i att 
klara vardagens små problem med kreativa lösningar. Jasmiine förädlar idéerna 
tillsammans med sitt team. Hon kommer även själv på idéer bl.a. på sina otaliga resor på 
olika håll i världen. Förutom möten med människor inspireras hon av miljöer så kan t.ex. 
ett gardinmönster på ett hotell ge en idé.

Tvärt emot den allmänna uppfattningen består motorcyklistens kläder verkligen inte 
enbart av läder och nitar. Julin-Aro upplyser intervjuarna om att rent av 90 % av kläderna 
är textil d.v.s. tyg, ty problemet med läder är att det är besvärligt att sköta och tvätta. 
Enligt designern är det endast få motorcyklister som är beredda att betala stora summor 
för sin klädsel, även om man inte prutar på motorcykelns pris.

Det estetiska spelar en synnerligen stor roll, ty ”dräkten blir osåld om den inte har Det”. 
Köparna är mycket noga med, att kläderna skall ha en speciell anda. Det är mycket som 
hör till denna gren, som det är bra att känna till, men designern har en desto större frihet, 
när man kommit underfund med detta. Motorcyklisterna lär ivrigt acceptera nyheter.

Vid design av kläderna utgår man dock inte enbart från idéer och önskemål och det 
funktionella. EU har ofta strikta bestämmelser, om hurudana detta slags kläder skall vara. 
Att fungera med byråkratin kanske inte låter som något, man i första hand förknippar med 
kläddesign, men även i detta fall är det fråga om att tillägna sig den kunskap som ligger 
till grund för planeringen. När man en gång lärt sig det, så kan man det nästa gång.



Om medverkan konstaterar Jasmiine ännu, att genom designen har hon kommit in i 
motorcyklisternas gemenskap, kanske likt en amatörmedlem. Hon får mycket post och 
genom kläderna kan det lätt uppstå en livlig diskussion. Enligt Julin-Aro är 
motorcyklister som grupp ”ett rejält och kamratligt gäng”, och deras gemensamma 
körningar är ett exempel på detta.          

Och visst har designern med sina många lösningar en möjlighet att påverka 
förhållandena, miljön på vår ”lilla boll”. En designer kan kanske inte ensam åstadkomma 
underverk, men med en stor grupp är allt möjligt.

Eka Ruola och Anne Kukkohovi:
Skunk Girl - ett engagerande märke mot tobaksrökning

Modedesigner Tiia Vanhatapios kollektion Skunk Girl för Vero Moda lanserades i april 
2009 som ”En stinkande protest mot nikotin”. På marknaden kom även den första 
antitobak kollektionen i världen, Skunk Girl by MSCHIC och på nätet tävlade man om 
modeller för t-skjortor. Huvudmålet med kampanjen, planerad av Eka Ruola, Anne 
Kukkohovi och Timo Iivari från reklambyrån Hasan & Partners, var att berätta för unga 
kvinnor och flickor, att man inte behöver fördärva sin hälsa och sitt utseende för att vara 
trendig.   

Ett lysande exempel på konsumentens deltagande är den från programmet Finlands 
toppmodell söks kända Skunk Girl kampanjen. Vi intervjuade personerna bakom 
kampanjen, Eka Ruola och Anne Kukkohovi vid reklambyrån Hasan & Partners,

Skunk Girl kampanjen startade på initiativ av Finlands Cancerförening. Unga flickor 
röker nu mer än tidigare och för att lösa problemet ville man ha en punktinsats som skulle 
nå flickor. Idé till kampanjens förverkligande kom från tv-programmet Finlands 
toppmodell söks. Modelltävlingen är ett sponsorerat program, vars möjligheter man ville 
utnyttja. Efter att ha funderat på saken beslöt man sig för att utveckla ett riktigt 
klädmärke och slutligen föll allt på plats.



I Skunk Girl kampanjen verkar det att finnas ingredienser från både reklam och 
allmännyttig upplysning och det gällde vår första fråga. Enligt de intervjuade är 
upplysning och reklam två skilda saker, för med upplysning gäller det att få en publik att 
tänka på ett givet sätt och kanske ändra sitt beteende. Reklam däremot kan vara medlet 
för denna förändring. Föremål för marknadsinformation kan t.ex. vara ”förpackningen” 
för någon produkt. I fråga om Skunk Girl kampanjen gällde det att stöta på märket 
utgående från en ny omgivning så att folk fick en inställning till det informationen gäller 
på ett nytt sätt. Det viktiga är att man vill ändra sitt beteende efter att ha stött på Skunk 
Girl och inte få dem att tänka, att så här måste man göra. Kampanjens budskap var, att 
rökfritt kan vara stiligare.

Sedan övergick vi till att diskutera reklamens målgrupp. I det här fallet var målgruppen 
12-22 åriga unga kvinnor, som röker eller inte röker. Målgruppen var lite olika i varje 
projekt. Experterna berättade, att ju mer exakt målgruppen är definierad dess lättare är det 
för den som planerar reklamen, för då behöver man inte behaga en stor publik. Viktigt är, 
att produkten görs intressant just för målgruppen och att man hittar på något alldeles eget. 
De reklamer som lyckats bäst fick både bra och dålig respons, vilket innebär att de väckt 
uppmärksamhet. Det är viktigt att reklamen respekterar mottagarens intelligens och på ett  
intressant sätt berättar, vad som är väsentligt i produkten och att reklamen engagerar 
konsumenten.

Medan intervjun framskred betonades vikten av att användaren togs i beaktande och 
deltog. Enligt de intervjuade är saken ytterst viktig, men tyvärr är 95 procent av reklamen 
”rena skräpet”, såsom Eka Ruola uttryckte saken. När reklamen planeras följer man med 
diskussionen både med dem som använder produkten, och dem som inte använder den, 
och utgående från detta kan man kartlägga förbättrande egenskaper. Enligt Kukkohovi 
måste man tänka på ”What´s in it for me”, eller enligt henne måste det i produkten finnas 
någon nytta eller en någonting som användaren får ut av produkten. I fråga om Skunk 
Girl var det en nypa ”designer luxus” och samtidigt möjligheten att ta ställning till en 
viktig sak. När man gör en reklam måste man lita på sin intuition och förstå människorna 
i målgruppen.



I Skunk Girl kampanjen planerades användarens deltagande så, att man försökte få så 
många unga som möjligt med i tävlingen att designa t-skjortor genom tävlingen för 
kosmetikseriens reklamansikten. Tanken var, att man inte skulle börja skapa en ny miljö 
för unga, utan föra produkten i de ungas närhet på för dem välkända platser. En av de 
största omgivningarna, där produkten spreds var således IRC-galleriet.

Skunk Girl har även sedan kampanjen avslutades fortsatt leva. När det är fråga om en 
kampanj där man skall delta, vet man aldrig hur många som lagt märke till kampanjen 
och kanske t.o.m. ändrat sina vanor. Det intressanta är, att enligt en undersökning har 
unga flickors rökning minskat. Skunk Girl har kanske inverkat för egen del.

Till slut frågade vi, hur viktigt det enligt Ekas och Annes åsikt är, att man med 
planeringen försöker påverka vardagen. Enligt dem vill planerarna delta i diskussionen 
och tillföra produkten något speciellt. Det är viktigt att hjälpa kunderna och man måste 
följa med, vad som sker i världen. Bland planerarens viktigaste egenskaper är nyfikenhet 
och vetgirighet. Genom dem kan man ge människor det de vill ha och kanske t.o.m. 
påverka deras levnadsvanor.

Vi diskuterade även lite om, hur man överhuvudtaget kommer in i reklambranschen. AD 
d.v.s. Art Direktor kan man enligt Kukkohovi bli genom att närmast börja som assistent. 
Även de som utexaminerats från ”diamantskolor” måste ofta börja på det sättet. Nya idéer 
och kreativitet är rent av viktigare än skolning, vilket gör att man inom reklambranschen 
finner både skolgångna och självlärda. 

Eka och Anne kom genast på en ny idé till reklam mot rökning, där de vill använda Kate 
Moss. Få se om den förverkligas någon gång.


