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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete har undersökt hur arkitekten använder sig av byggherrens krav vid 

utformande av flerbostadshus. Mer ingående undersöker studien hur själva briefing processen 

utförs, det för att kunna identifiera eventuella problem och brister i nuläget. Därefter föreslås 

en förbättrad metod som är anpassad för såväl arkitekten och byggherren arbetssätt. 

Studien inleddes genom att samla in två rambeskrivningar och studera BSAB-systemet. Dessa 

dokument jämfördes mot varandra för att skapa sig en bild av hur byggherren i nuläget 

sammanställer krav. Därefter genomfördes en litteraturstudie om byggherrens krav till 

arkitekten, uppfattade brister och orsaken till dessa. Därtill studeras framtida och befintliga 

lösningar för att förenkla briefing processen. Befintliga lösningar som studeras var Problem 

Seeking och Duerk’s Frågematris. De teoretiska lösningar som studeras utgick från Concurrent 

Engineering, Value Management och Information and Communication Technology. 

Utifrån den insamlade teorin och referenslitteraturen genomfördes kvalitativa intervjuer med 

fyra arkitekter. Intervjuerna utgick ifrån: arkitektens syn på byggprocessen, byggherrens 

kunskap, arkitektens metod och användandet av BIM. Genom att jämföra intervjuerna mot 

teorin kunde byggherrens kravbild identifieras. Därefter urskildes hur arkitekten tänker kring 

byggherrens krav för att sedan kunna redogöra dennes metod. Arkitektens metod jämfördes 

därefter mot Problem Seeking och Duerk’s Frågematris för att se över eventuella likheter och 

skillnader. Utifrån identifierade brister och metoder jämfördes befintliga och teoretiska 

lösningar för att utveckla en ny workshop-modell som skulle kunna passa in i dagens 

byggprocess. 

Studien kunde slutligen urskilja att arkitekten inte har någon särskild metod för briefing 

processen. Arkitekterna verkar istället föredra att använda sig av en form av ”dialog och skiss”. 

Den nya workshop-modell som presenteras kan där av ha en stor potential, främst då den bygger 

på de i nuläget identifierade bristerna, men också eftersom den tydliggör förutsättningarna får 

båda parter samt möjliggör en grund för en standardiserad briefing process. 
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Abstract 
 

This master thesis has examined how an architect uses the clients’ requirements for designing 

a multi-family residential. The study has specifically examined the briefing process to identify 

current problems and shortcomings. Thereafter the study proposes a framework that improves 

the briefing process for both parties. 

Initially this study examined two rambeskrivningar and the BSAB-system. These documents 

have then been compared to each other to identify how a client today compiles his requirements. 

Afterwards a literature review examined: client requirements to architects, clients’ 

shortcomings and the underlying factors. Furthermore existing and theoretical solutions to 

improve the briefing process were studied. The existing solutions were Problem Seeking and 

Duerk’s question matrix. The theoretical solutions were based on three different approaches 

Concurrent Engineering, Value Management and Information and Communication 

Technology.  

Four qualitative interviews were conducted based on the literature review and reference 

material. The interviews examined four categories: the architect’s perception on construction 

process, clients’ knowledge, architects’ method and the usage of BIM. By comparing the result 

from the interviews with the theory the study could identify the client’s requirements. 

Subsequently the study identified how architects evaluates the client’s requirements and 

thereafter the architects’ method was recognized. The method was then compared to Problem 

Seeking and Duerk’s question matrix to identify similarities and shortcomings. From the 

identified method, shortcomings and the theoretical frameworks a new framework was 

proposed that was adapted to the current construction process. 

The study concluded that the architect doesn’t use a specific method for the briefing process. 

The architects’ method was identified as being something similar to “dialogue and sketching”. 

The proposed framework has a great potential, because it is based on identified shortcomings 

and simplifies the preconditions for both parties. This will then enable a foundation for a 

standardized briefing process. 
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TECKENFÖRKLARING 

 

Byggtermer 

BBR – Boverkets Byggregler 

BIM – Building Information Modelling 

BOA – Bostads Area 

BSAB – Byggandets Samordning AB 

BTA – Brutto Area 

CAD – Computer Aided Design 

ISO – International Organization for Standardization 

SIS – Swedish Standard Institute 

ÄTA – Ändrings- och Tilläggsarbete 

Ord och Briefing termer 

Byggherre – den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads, -rivnings- eller 

markarbete (TNC, 1999). Byggherre involverar således även beställare, i denna studie har ordet 

byggherre användas.  

Brief – Byggherrens sammanställa tankar och målsättning för projektet som presenteras för 

arkitekten, dvs dennes kravbild.  

Briefing process – Arkitektens metod för att identifiera byggherrens krav och omvandla de till ett 

design-förslag 

Brief-writer – Den som upprättar briefen 

Brief-taker– Den som ansvarar för briefens kvalité 

Brief-facilator – Den som ansvara för briefing-processens genomförande 

Briefing modeller 

Redovisade briefing-process metoder och workshop-modeller går under följande beteckningar. 

CE - Concurrent engineering, (Kamara, Anumba, & Evbuomwan, 2001) 

DF – Duerk’s Frågematris, (Duerk, 1993) 

ICT – Information and Communication Technologies, (Chung, Kumaraswamy, & 

Palaneeswaran, 2009) 

PS – Problem-Seeking, (Peña & Parshall, 2012) 

VM – Value Management, (Shen, Li, Chung, & Hui, 2004)  

Kravanalysmetoder 

FAST – Function Analysis System Technique  

FPS – Functional Performance Specification  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
En traditionell syn ifrån bilindustrin och som fortfarande lever kvar i byggindustrin är att den tid 

som investeras i att utveckla en produkt medför en kostnad som är linjär mot nyttan. Denna syn 

har dock förändrats i bl.a. bilbranschen där nyttans effekt är större än kostnaden idag. Då 

byggbranschen blir alltmer industrialiserad genom bl.a. modularisering av byggnadsobjekt börjar 

den likna bilbranschen allt mer. Nyckeln till att nyttan har överstigit kostnaden är att 

processingenjörerna har utvecklat nya metoder. Byggbranschen är däremot fortfarande väldigt 

fragmenterad och uppdelad i olika specialistfält. Dock har kommunikationen förbättrats med 

hjälp av IT-lösningar men processen genomförs långt ifrån optimalt. (Lidelöw et al., 2015) 

En av dessa processer som har haft få förändringar är hur arkitekten arbetar med byggherrens 

krav (Barett, Hudson, & Stanley, 1999). Arkitekten var förr i tiden byggmästare, vilket innebar 

att hen var arkitekt, byggare, produktionsingenjör och materialingenjör. Arkitekten ansvarade för 

alla delar av projekteringen. Idag då fler krav ställs på byggnader finns en oerhört högre 

komplexitet. Detta har medfört att arkitekten idag har tappat rollen som källa för kunskap och 

ledare av bygget. Arkitekten ansvarar idag vanligtvis för estetiken av byggnaden som styrs i stor 

grad av produktionsmetoder och materialkunskap. Inom dessa områden är arkitekten inte någon 

specialist utan ansvaret förflyttats till byggherren och framförallt entreprenören. Byggherren har 

tagit över större och större del av byggprocessen och framför allt själva produktionen. Således 

får arkitekten ännu mindre inflytande över både estetiken och byggprocessen. Byggherrens fokus 

ligger på att välja rätt element för att producera byggnaden kostnadseffektivt. Nya arkitektoniska 

idéer kan sällan utvecklas då materialvalet styr i större grad än den övergripande processen. Det 

vill säga att byggherren har tappat helhetsperspektivet och den arkitektoniska idéen förvanskas 

oftast av byggherre eller entreprenör. Byggherren klarar idag av att bygga utan arkitekten men 

när en extra kvalité efterfrågas blandas denne in. Enligt Lidelöw et al., (2015) ses framtiden i 

concurrent engineering där arkitekten kan vara processledare över projekteringen och se till att 

kvalitéerna uppnås. (Lidelöw et al., 2015) 

Det är viktigt att en tydlig och ingående dialog förs mellan arkitekt och byggherre om de 

uppställda kraven, detta gäller speciellt för stora byggprojekt (Bogers, Van Meel, & van der 

Voordt, 2008). Byggherrens första presentation för arkitekten av dennes tankar och målsättningar 

kallas för brief. Rambeskrivningar är ett av dokumenten som en byggherre använder för att 

sammanställa dennes krav vid en dialog med arkitekten om att bygga ett flerbostadshus. 

Rambeskrivningen innehåller stora mängder krav som arkitekten måste tyda och följa. 

Rambeskrivningar som upprättas kan ha otydliga krav som arkitekten har svårt att följa, vilket 

leder till förvirringar (Jarkaz, 2014). Det förekommer att byggherrar kan ha svårt att skilja på vad 

som är: krav och målsättningar; funktionella krav och tekniska detaljer (Bogers, Van Meel, & 

van der Voordt, 2008). Vad Bogers, Van Meel, & van der Voordt (2008) har konstaterat är att 

byggherren brukar ge arkitekten för mycket detaljer från början, vilket kan bidrar till att processen 

blir utdragen. 

(Barett, Hudson, & Stanley, 1999) fallstudie påvisar att små förändringar har skett inom briefing 

processen de senaste 30 åren. Briefing processen har traditionellt sett utgått från en metod som 

utvecklats från praxis och om denna nått upp till sin fulla potential, beror enbart på den mänskliga 

faktorn (Barett, Hudson, & Stanley, 1999). Brief-taker (arkitekt eller byggherre) brukar falla 
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tillbaka på deras erfarenheter, vilket inte alltid resulterar i bästa resultat. Enligt Barett, Hudson, 

& Stanley (1999) kan dessa fel delas upp i två kategorier: Regelbaserade- och kunskapsbaserade 

felagerande. Det som har hänt är att byggherre och arkitekt slutat reflektera över vilken metod de 

använder och således kan den bästa metoden ibland bortsetts ifrån. Vilket medför att projekt inte 

genomförs på det mest optimala sättet och missförstånd samt omkostnader kan uppkomma. 

Samtidigt bidrar företagens struktur att brief-takern inte har en möjlighet att testa nya lösningar. 

Enligt Barett, Hudson, & Stanley (1999) kan briefing processen få försämrad kvalité då brief-

takern kan vara färgad på grund av sitt yrke, exempelvis arkitekt, byggherre eller projektledare. 

Det kan vara så att arkitekten inte är den mest lämpade att genomföra briefing processen. En 

utomstående brief-taker vore kanske att föredra. Byggherre borde vara med i större utsträckning 

då de är enda parter som kan kontrollera om briefing processen är på rätt väg. 

Rambeskrivningar i dagens form och hur byggherren arbetar med arkitekten är föråldrade och 

bör ses över. Studier om hur arkitekten arbetar och hur denne ser på sin briefing process finns i 

liten omfattning idag och är ett område som bör studeras mer ingående.  

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 
Syftet är öka förståelsen för hur en arkitekt använder sig av byggherrens krav i sitt arbete. Då 

denna kunskap kan hjälpa till att besvara hur framtidens brief och briefing process ska utformas. 

Målsättningen är kunna föreslå förbättringar i den svenska briefing processens utformning i 

byggbranschen för flerbostadshus. För att framöver kunna utarbeta ett standardiserat 

tillvägagångsätt. 

1.3 FORSKNINGSFRÅGOR 
 

1. Hur använder arkitekten byggherrens krav vid utformning av flerbostadshus? 

 

2. Hur kan briefen och briefing-processen förbättras för att ses som ett verktyg som fungerar för 

såväl arkitekten och byggherren? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Byggandet befinner sig i en mellanfas där rollerna har förändrats och arkitekten är en av de som 

har fått anpassa sig mest. Arbetet utgår ifrån en arkitekts perspektiv på byggherrens krav. Denna 

avgränsning möjliggör studien att fokusera på de brister som arkitekten och bidra med kunskap 

om ett mindre utforskat område.  

Byggherrens byggsystem och tekniska lösningar för briefing processen kommer inte att studeras. 

Däremot kommer en ytlig studie göras av rambeskrivningar för att skapa sig en grundläggande 

förståelse om hur tekniska dokumenten är uppbyggda. Teorin avgränsas inom brief och briefing-

processen i byggbranschen, uppfattade problem, praktiska- och teoretiska lösningar.  
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2 TEORI 

2.1 KRAVHANTERING I ARKITEKTENS ARBETE 
Avsnittet redovisar hur kravhantering sker idag, vilka befintliga lösningar det finns samt vilka 

problem och utmaningar som förekommer idag i briefing processen. 

2.1.1 Kravhantering 

Inom vetenskapliga litteraturen används huvudsakligen två begrepp när en studerar kravhantering 

i byggbranschen: Brief och briefing (Yu W. , 2006). Från början fanns det två typer av brief: den 

statiska- och den dynamiska briefen (Ryd, 2004). En statisk brief låses vid ett specifikt skede 

under programskedet och ändringar kan inte göras därefter. En dynamisk brief är ett levande 

”dokument” och förändras under programskedet såväl som projekteringsskedet (Ryd, 2004). Det 

är den dynamiska briefen som har utvecklats till briefing/architectural programming (Ryd, 2004). 

Brief (UK) eller Program (USA) är en sammanställning som byggherren upprättar för att 

definiera sina krav, denna kan likväl vara muntlig så som skriftlig (Yu W. , 2006). Briefing (UK) 

eller Architectural programming (USA) är arbetsprocessen med byggherrens krav, det vill säga 

arkitektens första angrepp på byggherrens brief (Yu W. , 2006). För att göra ett första utkast på 

utformningen kan arkitekten upprätta ett architectural program. Detta dokument utgår från 

byggherrens krav, målsättning och behov (Peña & Parshall, 2012).  

Brief och briefing i Sverige 

Den svenska benämningen på Brief är byggnadsprogram (Nordstrand, 2008). Det som ligger till 

grund för byggnadsprogrammet är byggherrens förstudie. Förstudien brukar förbättras och 

kompletteras vilket utmynnar i ett utredningsresultat (Nordstrand, 2008), se Figur 2-1. 

 
Figur 2-1: Program och projekteringsskede enligt Nordstrand (2008) 

Utredningsarbete

Programarbete

Systemutformning

Detaljutformning

Utredningsresultat

Byggnadsprogram

Systemhandling
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ProjekteringsskedeProgramskede

Gestaltning

Produktbestämning
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Ett byggnadsprogram brukar bestå av en projektbeskrivning: av innehållet, förutsättningar, mål 

och en orienterande beskrivning. Därtill en verksamhetsbeskrivning med funktionsstudier, 

lokalprogram, tekniskt program en tomtutredning och en geoteknisk undersökning. Utöver det 

tillkommer programskisser på bland annat situationsplan, våningsplan, fasadutformning, 

miljöprogram, kvalitetsprogram, tidplan och en programkalkyl. (Nordstrand, 2008) 

Själva briefing processen äger rum mellan utredningsresultatet och byggnadsprogrammet 

(Nordstrand, 2008). Byggnadsprogrammet ligger sedan till grund för beslut om projektering för 

byggherren. Om byggherren anser att det behöver sättas extra kvalité på arkitektoniska kvalitéer 

kan en arkitekttävling utlysas. Det är oftast byggnadsprogrammet som arkitektens 

gestaltningsförslag utgår ifrån. (Nordstrand, 2008) 

Briefing/Architectural program 

Från 1960 och framåt har olika forskare försökt att utveckla metoder för att öka samspelet mellan 

arkitekt och byggherre och förbättra kravhanteringen (Peña & Parshall, 2012). Forskningen 

innefattar bl.a. (Duerk, 1993) och (Peña & Parshall, 2012). Deras metoder utgår ifrån en 

behovsmatris där arkitekten tillsammans med byggherren ska identifiera projektets krav dvs. mål, 

fakta, koncept, behov och utmaningar (Duerk, 1993; Peña & Parshall, 2012). 

Problem-seeking matrisen 

Enligt Peña & Parshall (2012) ska en arkitekt skilja på briefing och design. Briefingen ses som 

en analys medan designen görs på den genomförda analysen. Skissandet ska alltså inte påbörjas 

förrän analysen är genomförd. (Peña & Parshall, 2012) har utvecklat briefing processen ”Problem 

Seeking” (PS) som ska hjälpa arkitekten och byggherren att uppnå ett sådant optimalt resultat 

som möjligt. Enligt Peña & Parshall (2012) kan briefingen delas upp i fyra faktorer: Funktion, 

form, ekonomi och tid, vardera faktor har tre underkategorier, se Tabell 2-1.  

Tabell 2-1: Problem seeking matrisen enligt Peña & Parshall (2012) 

 subfunctions Goals(1) Facts(2) Concepts(3) Needs(4) Problems(5) 

Function People, activites, 
relationships 

     

Form Site, environment, 

quality 

     

Economy Inital budget, 
operating cost, life-

cycle cost 

     

Time Past, present, 

future. 

     

När man använder sig av PS börjar arbetet med att arkitekten tillsammans med byggherren 

identifierar målsättningarna. Vad vill byggherren uppnå med byggprojektet och varför? 

Målsättningar definieras därefter inom underkategorierna till funktion, form, ekonomi och tid. 

När målsättningar (1) har fastställts går man in på fakta (2): Vad vet vi om projektet? Det vill 

säga vilka krav och kriterier som finns. Med målsättningar och kraven utformas sedan 

konceptuella målsättningar (3): Hur ska vi uppnå byggherrens målsättningar? Konceptet ligger 

sedan till grund för behovsmål (4). Behoven kommer således att komprimera och precisera 

konceptet: ”Hur mycket kommer projektet att kosta och hur mycket yta behövs?”. All den 

insamlade informationen sammanfattas sedan i ”problem statements (utmaningar)” (5). Alltså 

en kort text som summerar projektets brief. När PS matrisen har genomarbetats har arkitekten 

fått en bild av projektet. Det är utifrån utmaningarna som arkitektens design sedan tar form. 

(Peña & Parshall, 2012)  
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Duerk’s frågematris 

Duerk’s frågematris (DF) bygger vidare på PS matrisen men fokuserar istället på kvalitéer 

(Values), och tekniska krav (Duerk, 1993). Den stora skillnaden mellan DF och PS är att briefing-

teamet definierar vilka aspekter som är viktiga att jobba med och fokuserar enbart på dessa. DF 

kan således ses som en förenklad modell av PS och lämpa sig bättre för enklare byggprojekt. Det 

är utifrån byggherrens önskemål på kvalitéer som denna frågematris utformas. Alltså för 

arkitekten en dialog med byggherre och intressenter kring vad som är viktigt för projektet, utifrån 

dessa kvalitéer genomarbetas sedan Fakta (a), till målsättningar (b) som sedan omvandlas till 

nyckelaktiviteter (c) och slutligen ett koncept (d), se Tabell 2-2. 
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2.1.2 Samspelet mellan arkitekt och byggherre 

Enligt Yu W. (2006) påverkas framgången av en briefing-process av samspelet mellan arkitekt 

och byggherre. Grunden är tydlighet och öppenhet mellan parterna. Arkitekten bör ha en 

transparens i sitt arbete och släppa in byggherren i hens process. Medan Byggherren måste vara 

tydligare med vad hen vill uppnå med projektet (Oyedele & Tham, 2007). Det förekommer även 

brister hos såväl arkitekter och byggherrens förståelse vad briefing innebär (Oyedele & Tham, 

2007; Chung, Kumaraswamy, & Palaneeswaran, 2009). I Tabell 2-3 rangordnas de viktigaste 

faktorerna för en lyckad briefing för såväl arkitekt och projektledare enligt Yu W. (2006). 

Tabell 2-3: The five top critical success factors by role of respondents, (Yu W. , 2006) 

Rank Critical Success Factors 

 Architect Project Manager 

1 Open and effective communication Clear and precise briefing documents 

2 Clear and precise briefing Open and effective communication 

3 Clear intention and objectives of client Clear project goals and objectives 

4 Clear project goal and objectives Agreement of brief by all relevant parties 

5 Experience of brief-writer Sufficient consultation with stakeholders 
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Arkitekten 

Enligt Yu W. (2006) ska arkitekten föra en tydlig kommunikation med byggherren genom 

processen. Hens arbete ska genomföras på ett strukturerat och tydligt sätt mellan projektets olika 

faser (Yu W. , 2006; Oyedele & Tham, 2007). Oyedele & Tham (2007) konsterar att arkitekten 

ska fokusera mer på deras management färdigheter, se Tabell 2-4. 

Tabell 2-4: Viktigaste management färdigheterna enligt Oyedele & Tham (2007) 

Rank Management factors 

 Architect 

1 Co-ordination among phases of design 

2 Assistance in quality management strategies 

3 Effective pre-design project meetings 

4 Effective project review meetings 

5 Forethought and consideration of user’s requirements 

Oyedele & Tham (2007) föreslår att arkitekten ska hjälpa byggherren att uppnå en bättre 

slutprodukt genom att använda sig av sin erfarenhet av byggprojekt. Därtill ska arkitekten i stor 

grad beakta byggherrens krav och integrera de på ett bra sätt (Oyedele & Tham, 2007). Det 

förekommer att arkitekten är dålig på att samarbeta med andra discipliner inom projektet och 

finner motsägelser i kravspecifikationen (Jarkaz, 2014). Arkitekten ska även tydliggöra 

byggherrens intentioner med projektet och utforma tydliga projektmål och milstolpar för 

projektet (Oyedele & Tham, 2007). Desto mer tillmötesgående arkitekten är mot byggherren i 

tidiga skeden desto bättre slutresultat kan förväntas. Desto erfarnare arkitekten är med briefing 

processen ju bättre resultat kan förväntas (Oyedele & Tham, 2007).  

Enligt Oyedele & Tham (2007) ska arkitekten leverera en produkt som är över byggherrens 

förväntan. Byggherre brukar vilja dra in på kostnader, detta medför att kvalitén på arkitekturen 

minskar och byggherren kan bli missnöjd med slutresultatet (Oyedele & Tham, 2007). Detta kan 

även medföra att arkitekten gör i fel i sina ritningar just på grund av tidsbristen som uppstår av 

kostnadsindragning (Jarkaz, 2014). Då det ligger i arkitektens uppdrag att identifiera vad 

byggherren är ute efter är det också dennes skyldighet att informera och göra byggherren 

införstådd i vad som är viktigt för ett specifikt projekt och hur byggherrens val påverkar kvalitén 

på projektet (Oyedele & Tham, 2007). Ett problem som förekommer enligt Jarkaz (2014) är att 

arkitekter jobbar med utdaterade och otydliga krav från byggherren, vilket komplicerar 

processen. 

Oyedele & Tham (2007) föreslår att arkitekten ska förbättra sina kunskaper kring: byggbarhet, 

designkvalité, projektkommunikation, projekt integration och beställarfokus. Denna förståelse 

ligger som grund för ett framgångsrikt projekt och en nöjd byggherre (Oyedele & Tham, 2007). 

Jarkaz (2014) föreslår istället att en lösning skulle vara att jobba med en annan upphandlingsform 

som främjar bättre samarbete så som concurrent engineering (CE).  
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Byggherren 

Enligt studier av Jarkaz (2014) genomförda i Kuwait om faktorer som påverkar A-ritningarnas 

kvalité är det byggherren som har mest inverkan på kvalitén, följt av arkitekten och därefter 

utomstående parter.  

Yu W. (2006) har identifierat nyckelfaktorerna för att briefen ska kunna genomföras optimalt: 

Byggherren ska kunna formulera tydliga och precisa underlag för arkitekten. Problemet är enligt 

Bogers, Van Meel, & van der Voordt (2008) att byggherre kan ha svårt att skilja på vad som är: 

krav och målsättningar; funktionella krav och tekniska detaljer. Jarkaz (2014) förtydligar att 

byggherren är dålig på att förmedla sina krav, önskemål och gör frekventa ändringar i Arkitekten 

ritningarna samt har ett otydligt mål med projektet. Det Bogers, Van Meel, & van der Voordt 

(2008) och Jarkaz (2014) konstaterar är att byggherren har svårigheter att förstå arkitektens 

metod. Byggherren ger arkitekten för mycket detaljer i början dvs. i briefen. Arkitektens metod 

är en iterativ process där detaljnivån höjs för varje cykel. (Bogers, Van Meel, & van der Voordt, 

2008), se Figur 2-2. 

 

Figur 2-2: Olika nivåer av briefs enligt Bogers, Van Meel, & van der Voordt (2008) 

Ett förslag för att öka tydligheten kring kraven i projektet är enligt Bogers, Van Meel, & van der 

Voordt (2008) att det ska finnas en tydlighet kring vad som är fasta och flexibla krav; var 

osäkerhet förekommer; samt hur åtgärdsplanen ser ut för kravändringar. Briefen ska fokusera på 

vad som är unikt med projektet det vill säga vad som inte följer standarder och normer. Därtill är 

det fördelaktigt att ta med kvalitativa krav utöver det kvantitativa, exempelvis mjuka krav så som 

kulturvärde (Bogers, Van Meel, & van der Voordt, 2008). 

Därtill ska byggherren ha en tydlig och öppen kommunikation med arkitekten, tydliggöra sina 

målsättningar med projektet och dess delmål (Yu W. , 2006). En konsekvens av dålig 

kommunikation är att de inblandade parterna utöver arkitekten inte förstår projektets utformning 

och budget och således inte godkänner briefen (Yu W. , 2006). Det är något som även Jarkaz 

(2014) har identifierat: problemet är att byggherre förväntar sig orealistiska och korta design 

tider. Vilket medför att arkitektens arbete blir lidande, då hen inte hinner genomföra alla 

förstudier som skulle behövas för projektet. Såldes föreslår Jarkaz (2014) att det finns ett behov 

att förbättra byggherrens kunskap kring tidsplanering, kostnad och förarbete. En av anledningarna 

till korta designtider är att byggherren har en låg designbudget Jarkaz (2014). 

2.1.3 Briefens innehåll 

I en studie av Yu, Shen, Kelly, & Hunter (2007) kunde de 13 briefing kriterierna från Yu W. 

(2006) rangordnas. Den viktigaste faktorn ansågs vara ”typ av byggherre” detta då hen är 

initiativtagare till byggprojektet. Det finns många olika typer av byggherre som har olika 

tillvägagångsätt med en brief. Byggherren kan ha en kortsiktig eller en långsikt målsättning med 

projektet. Således är det viktigt att finna en bra metod för samarbetet med byggherren (Yu, Shen, 

Kelly, & Hunter, 2007). Det är alltså viktigt att se till att byggherren målsättning identifierats och 

således undviks otydligheter i briefen. Den person som skriver briefen måste alltså vara väldigt 

analytisk för att undvika att briefen blir en ”önskelista”. Det vill säga att briefens innehåll ska 

vara motiverat. Briefen ska fördelaktigt vara fastslagen innan projekteringen påbörjas (Yu, Shen, 
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Project 
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Kelly, & Hunter, 2007). Detta ställer sig emot vad Ryd (2004) föreslår där briefing även ska 

korrigeras och ändras under projekteringen. 

Därtill är viktigt att brief-writern, den som upprättar briefen, undersöker slutanvändaren och 

förvaltarens intressen (Yu, Shen, Kelly, & Hunter, 2007). Dessutom är det viktigt att veta vad 

byggherrens strategiska avsikt med projektet är, alltså om byggherren ska sälja vidare eller 

exempelvis förvalta. Briefen ska ska ses som ett referens dokument som ska vara tillgängligt till 

alla projektmedlemmar. Brief-writern måste ha förståelse för byggherrens intentioner och hur 

ändringar kan påverka projektet under processen. Enligt Yu, Shen, Kelly, & Hunter (2007) beror 

framgången av briefing processen på hur bra kommunikation förs mellan intressenter för 

projektet. Ett sätt att lyckas med kommunikation är att genomföra en workshop för att stärka den 

(Yu, Shen, Kelly, & Hunter, 2007), Se Tabell 2-5: Rangordning av de 13 faktorerna som påverkar 

briefing enligtTabell 2-5 för de 13 viktigaste kriterier och rangordningen av dessa. 

Tabell 2-5: Rangordning av de 13 faktorerna som påverkar briefing enligt Yu, Shen, Kelly, & Hunter (2007) 

Rank 13 variables of briefing, Contractor  

1 Client representation (4,35) 

2 Post-occupancy evaluation and post-Project evaluation (4,3) 

3 Knowledge management (4,26) 

4 Project (4,2) 

5 Change management (4,15) 

6 Communication (4,03) 

7-13 Teams and team dynamics (4,03), Stakeholder management (3,93), Risk and conflict management 

(3,81), Critical success factors and key performance indicators (3,78), Decision making (3,73), Types 

of business and organizational theory (3,72), Culture and Ethics (3,69) 

Mot entreprenör 

Bower, Pearl, & Edwards (1999) studerade vilka upphandlingsformer byggherre, arkitekter, 

ingenjörer, projektledare och entreprenörer i Sydafrika föredrog vid briefing. Vad (Bower, Pearl, 

& Edwards, 1999) kom fram till var att de olika verksamhetsgrupperna var ambivalenta i sina 

preferenser kring upphandlingsform. Detta kan ha att göra med att deras kunskap kring de olika 

upphandlingsformerna är begränsade. Den upphandlingsform med bäst potential ansågs vara 

direkt upphandling (Bower, Pearl, & Edwards, 1999). Studien antydde även att byggherre kan 

vara ineffektiva i att förmedla sina krav vid briefing. Därtill konstaterade Bower, Pearl, & 

Edwards (1999) att den muntliga överenskommelsen är den mest frekventa förekommande 

gentemot skriftlig kommunikation. Ett område som bör studeras mer ingående föreslogs av 

arkitekter: Byggherren bör anlita en brief-facilator för att säkerhetsställa att briefing-process 

genomförs effektivt (Bower, Pearl, & Edwards, 1999). 

Lindahl & Ryd (2007) har även upptäckt att en brief-facilator är något som skulle behövas. Brief-

facilatorn har som uppgift att koordinera gruppen/teamet som medverkar under briefing 

processen. Brief-facilatorn är en person som ska brygga gapet mellan företagets strategi och 

byggnadsprojektet. Då byggherren bl.a. har ekonomiska mål med byggprojektet medan 

byggnaden ska göra slutkunden nöjd. Brief-facilatorn behövs även för att det blir vanligare att 

byggherrar inte längre bygger själva och således inte alltid har den erfarenhet som krävs för att 

genomföra ett byggprojekt.  

Enligt Ryd (2004) så är målsättningen med att förbättra briefing-processen att förbättra 

lönsamheten för byggherren och entreprenören genom bättre förutsättningar för inblandade 

parter. Hur briefen är formulerad och används mot entreprenören är avgörande för framgången 
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av ett byggprojekt (Ryd, 2004). Förväntningarna från inblandande parter om hur briefen ska 

formuleras för att främja innovation och möjliggöra ändringar är en viktig punkt vid framtagandet 

av briefen. Genom att fokusera på förväntningar av inblandade parter istället för strukturen av 

briefen, förändras synen på briefen: ”från en checklista med krav till en briefing process,” (Ryd, 

2004). En förändring av briefing-processen skulle gynna byggherre såväl som entreprenör (Ryd, 

2004). 

Enligt Lindahl & Ryd (2007) har dagens briefing process ett problem. Det är svårt att evaluera 

framgångsfaktorerna då de ofta inte är knutna till en specifik egenskap av byggnaden. Dessutom 

har entreprenören och byggherren olika målsättningar med bygget. Entreprenören ser byggnaden 

som ett projekt som ska byggas medan byggherren måste se till att slutkunden blir nöjd och att 

hen gör en bra affär. Därtill saknas en bra metod för att sammanställa och förvalta byggherrens 

önskemål och krav. I Lindahl & Ryd (2007) workshop konstaterades att man skulle ha 

uppföljningsmöten under processen där man stämde av byggherrens önskemål och krav för att 

säkerhetsställa att rätt kvalité uppnås. 

2.2 FRAMEWORKS 
I det har avsnittet redogörs tre olika frameworks som har potential att förbättra briefing-

processen. 

2.2.1 Concurrent engineering (CE) 

Enligt Kamara, Anumba, & Evbuomwan (2001) och Lidelöw et al., (2015). är byggbranschen 

fragmenterad, en tätare integrering av byggprocessens olika discipliner skulle öka dess 

produktivitet (Bower, Pearl, & Edwards, 1999). Concurrent engineering (CE) är definierat som 

en systematisk approach inspirerad från tillverkningsindustrin för att få byggprocessen 

effektivare. Det man försöker uppnå är att alla medverkande discipliner ska få en större förståelse 

för hela byggprocessen. CE är utvecklat för att uppnå maximalt kundnöje genom att processen 

blir mer flexibel och har kortare produktutvecklingstider samtidigt som kvalitén höjs. Tidigare 

studier har visat att CE inom byggprocessen skulle kunna ge upp till 70 procent reducerade 

produktutvecklingstider (Kamara, Anumba, & Evbuomwan, 2001). Därtill ses byggprocessen i 

det stora som en repetitiv process såväl i traditionellt och framförallt industriellt byggande 

(Lidelöw et al., 2015). Således ses byggandet som en lämplig industri att införa CE.  

En av de viktigaste aspekterna för att lyckas med CE är att ha en effektiv kommunikation och 

informationshantering för att kunna genomföra de olika delprocesserna i byggprojektet samtidigt. 

Då processen grundar sig i kundnytta föreslår Kamara, Anumba, & Evbuomwan (2001) att utgå 

från byggherrens önskemål och briefing processen. Enligt Kamara, Anumba, & Evbuomwan 

(2001) utgår CE från byggherrens önskemål och målsättningar som därefter bryts ned i delmål. 

Delmålen uppnås genom att upprätta gemensamma strategier i ett team och dessa strategier 

säkerhetsställs genom att använda sig av gemensamma metoder och tekniker, se Figur 2-3. Enligt 

Kamara, Anumba, & Evbuomwan (2001) är det viktigt att en tydlig och strukturerad brief som 

framhäver byggherrens önskemål upprättas i projektet. Tidigare studier har visat att den 

nuvarande briefing processen inte är helt utvecklad, således föreslår Kamara, Anumba, & 

Evbuomwan (2001) en framework som utgår från Concurrent Life-Cycle Design and 

Construction (CLDC). Se Figur 2-4. 
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Figur 2-3: En övergripande bild för förståelsen av 

konceptet bakom CE. (Kamara, Anumba, & 

Evbuomwan, 2001) 

Figur 2-4: Framwork för CE på en konceptuell nivå enligt 

Kamara, Anumba, & Evbuomwan (2001) 

Frameworken  

Utgår ifrån tre nivåer av integrering. Grundprincipen är att de olika konsulterna ska arbeta 

parallellt med utformningen av projektet, vilket sätter höga krav på att en väl utvecklad plattform 

används. Nivå ett av integreringen utgår från byggherrens krav som sedan ska omvandlas i 

design-kriterier och dokument. I nivå två tillämpas metoder och datorverktyg för att kunna 

verkställa kriterierna som upprättades i nivå ett. Nivå tre samlar information/fakta som har 

identifierats under projektet. Nivå tre ska vara kopplad till nivå två, se Figur 2-4. (Kamara, 

Anumba, & Evbuomwan, 2001) 

Problemet är enligt Kamara, Anumba, & Evbuomwan (2001) att briefingen inte är utvecklad i 

den grad att krav kan utformas på ett generellt sätt som möjliggör tillämpning på alla typer av 

byggnader. Således kommer CE ha en svag grund att stå på. Om en lösning ska tillämpas på 

dagens brief och briefing-process krävs en mer utvecklad brief (Kamara, Anumba, & 

Evbuomwan, 2001). 

2.2.2 Value management (VM) 

Enligt Shen & Yu (2012) har intresset för hållbarhet ökat inom byggproduktionen under de 

senaste två decennierna. Hållbarhetstänket ska implementeras så tidigt som möjligt i briefing 

processen för att ha största genomslag, att använda sig av en VM-metod anses som den bästa för 

att lyckas. 

Shen, Li, Chung, & Hui (2004) har utvecklat en workshop-modell för att identifiera byggherrens 

krav. Modellen utgår ifrån ett VM-perspektiv där FAST och FPS analyser har använts för att på 

ett tydligt sätt redogöra kraven. 

FAST är ett diagram som tydliggör argumentation kring ett krav, genom att på x-axeln ha en 

skala från ”varför till hur” (Shen, Li, Chung, & Hui, 2004). Själva diagrammet utgår från en 

hierarkisk kartläggning av målsättningar, funktionella målsättningar och specifika krav. En 

målsättning ska besvara varför vi behöver detta krav i projektet. Ett funktionellt mål besvarar 

metoden för att uppnå målsättningen. Funktionella målsättningen ska uttryckas på ett sådant sätt 

att det tydligt framgår hur det uppnås, samtidigt som arkitektens kreativitet inte ska begränsas. 
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Specifika krav definieras som mätbara krav för att uppnå det funktionella målet. Denna hierarki 

förenklar arkitektens arbete med att förstå sig på byggherrens krav, se Figur 2-5. (Shen, Li, 

Chung, & Hui, 2004) 

 

Figur 2-5: Hierarki över hur målsättning, funktioner och krav hänger ihop (Shen, Li, Chung, & Hui, 2004) 

En FPS redogör varje funktion/krav av byggprojektet på en detaljerad nivå (Shen, Li, Chung, & 

Hui, 2004). Det är de specifika krav från FAST-diagrammet som sedan tydliggörs med hjälp av 

en FPS. Detaljnivån på funktionerna ska vara så pass tydliga att alla discipliner som medverkar i 

projektet ska förstå de. Varje funktion som har identifierats tilldelas ett flexibilitetskrav enligt 

Tabell 2-6. Således vet sedan arkitekten hur viktiga kraven är och hur de ska tolkas. (Shen, Li, 

Chung, & Hui, 2004; Bogers, Van Meel, & van der Voordt, 2008) 

Tabell 2-6: Skalan av flexibilitet på en FPS enligt, (Shen, Li, Chung, & Hui, 2004) 

Workshop-modellen 

Frameworken bearbetas genom en workshop. Målsättningen med en workshop är att identifiera 

och kartlägga projektkraven i ett FAST-diagram. I workshopen är intressentgrupper involverade, 

så som: byggare, brukare, statliga-väsen och arkitekter. Beroende på omfattning och komplexitet 

av projektet kan intressentgruppen bestå av 20-30 personer. För att workshopen ska bli så effektiv 

som möjligt bör en brief-facilator styra workshopen, vilket även har identifierats av Bower, Pearl, 

& Edwards (1999) och Lindahl & Ryd (2007). Denna workshop representerar briefing-processen, 

workshopen sammanställas sedan och alla deltagande får ta del av sammanställningen. 

Workshopen består av två delar med tre respektive en fas, se Figur 2-6. (Shen, Li, Chung, & Hui, 

2004) 

Why How

Målsättning

Funktionella mål

Specifika krav

Specifika krav

Specifika krav

Funktionella mål

Specifika krav

Specifika krav

Specifika krav

Level Description 

F0 The criterion is an absolute must, not negotiable, all effort must be made to 

meet this level, whatever the cost. 

F1 The criterion is a must if at all possible, no discussion unless there is a very 

good reason 

F2 The criterion is negotiable, hope this level is reached, ready to discuss 

F3 The criterion is very flexible, this level is proposed but is open to any 

suggestion 
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Figur 2-6: Föreslagen framework av: (Shen, Li, Chung, & Hui, 2004) 

 Fas 1 

Den första delen består av en förberedelse, informations- och analysfas. I förberedelsefasen 

planeras vilka intressenter som ska vara delaktiga i workshopen och hur briefingen ska utföras. 

Beroende på målsättning med projektet kan olika intressenter bjudas in, vilket kan ge olika utslag 

på slutresultatet. I informations-fasen är målsättningen att få alla deltagare i workshopen att förstå 

bakgrunden till projektet, avgränsningar och målsättning. Detta för att få alla deltagare att vidga 

dess perspektiv, tänka utanför deras kunskapsområde och få en gemensam målbild. Analysfasen 

består av fem uppgifter för att definiera byggherrens krav (Shen, Li, Chung, & Hui, 2004): 

1. Identifiera och definiera funktioner:  

Funktionerna ska kunna beskrivas med ett aktivt verb och ett mätbart substantiv, detta tvingar 

deltagarna att verkligen definiera funktionerna, exempelvis ”styrd luftkvalité”. 

2. Klassificera funktionerna:  

De funktioner som har identifierats ska sedan klassificeras i primära och sekundära funktioner. 

En sekundärfunktion är en lösning till en primärfunktion och är inte intressant för workshopen, 

exempelvis kan ”styrd luftkvalité” tillhöra primärfunktionen ”nöjda kunder” 

3. Utveckla funktionssamband:  

Genom att använda sig av ett FAST-diagram kan funktionerna bindas samman och en metod 

finnas för hur de ska lösas, exempel: ”Varför har vi styrd luftkvalité? För att få nöjda kunder” 

4. Vikta funktionerna:  

Genom att dela ut poäng mellan nivåerna av funktioner får arkitekten en bild av vad som är viktigt 

för projektet. 

5. Sätta flexibilitet på funktionerna: 

 Att sätta ett flexibilitetskrav på funktionerna gör byggherrens krav ännu tydligare för alla 

inblandade discipliner, var går det att frångå kraven och vad måste följas. 

 (Shen, Li, Chung, & Hui, 2004).  

 Fas 2 

En utvärderingsfas kan genomföras efter att analysfasen har slutförts för att se över kvalitén på 

briefen. Alternativt kan en utvärdering göras efter att byggprojektet är slutfört för att se hur väl 

briefen översattes i verkligheten: Uppnår byggnaden de eftersökta kvalitéerna? Denna 

framework har enligt Shen, Li, Chung, & Hui (2004) potential att förbättra den nuvarande 

briefing processen genom att förenkla identifiering av krav och således effektivisera briefing 

processen. Den kan även lösa konflikter med intressentgrupper genom att på ett tydligt och 

logiskt sätt klargöra deras intentioner.   
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2.2.3 Information and communication technology (ICT) 

Chung, Kumaraswamy, & Palaneeswaran (2009) har granskat den tidigare litteraturen av briefing 

och kommit fram till att det är kritiskt att briefingen genomförs på ett optimalt sätt. Bland annat 

förekommer förvirringar i byggbranschen kring de olika begreppen som förknippas med briefing, 

då de varierar mellan olika företag och byggskeden. Briefen har en tendens till att hålla för låg 

kvalité då byggprojekt ofta påskyndas och har tighta budgetar (Jarkaz, 2014). Vilket gör att 

briefen ofta har en lägre prioritering än andra delar inom projektet. Chung, Kumaraswamy, & 

Palaneeswaran (2009) föreslår en framework i form av en workshop-modell för att förbättra 

briefingen för avancerade och stora projekt. Workshopen utgår ifrån tre team: ett kärn-briefing 

team, ett intressentgrupp team och ett brief-facilator team. 

Briefing-teamet består av representanter från byggherren, sponsorer, förvaltare och en design 

grupp (arkiktekter). briefing-teamets funktion är att utforma målsättning för briefen och projektet, 

styra diskussion under workshopen och ta beslut om slutgiltig utformning. 

Intressentgruppen består av tre subgrupper: byggherrens intressentgrupp, primär intressenter 

och sekundär intressenter. Intressentgruppens fungerar som ett bollplank, de ser till att lyfta nya 

kravutmaningar och problem som kan uppstå under projektet. 

Facilator-teamets funktion är att stödja briefing-teamet under workshopen så att den blir så 

effektiv som möjligt. Facilation teamet höjer kvalitén på resultatet av workshopen, då det är deras 

expertis. 

Det som skiljer (Chung, Kumaraswamy, & Palaneeswaran, 2009) workshop-modell från Shen, 

Li, Chung, & Hui (2004) och Kamara, Anumba, & Evbuomwan (2001) är att de vill använda sig 

av ICT att förenkla processen. Chung, Kumaraswamy, & Palaneeswaran (2009) ser en 

hybridlösning som den bästa, där intressentgrupperna enbart deltar i specifika workshops fysiskt, 

medan resterande arbete sköts via en virtuell kommunikationsplattform (ICT-portal). Således 

hålls kostnaden nere och själva tiden för genomförandet av workshopen minimeras då färre 

fysiska möten krävs. Själva workshopen genomförs under en tvåveckorstid. Workshopen består 

av tre faser: (1) inledning, (2) identifiering och utveckling av krav och (3) utvärderingsfas, se 

Figur 2-7. 

 

Figur 2-7: Workshops modell enligt Chung, Kumaraswamy, & Palaneeswaran (2009), vit är fysiska möten och svart är 

online-möten med fysiska uppföljningsmöten. 

Workshop-modellen 
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Inledning 

Briefing-teamet samarbetar med brief-facilator teamet i ett fysiskt möte för att förbereda 

workshopen. Detta möte består av två delar: bekräfta utformningen på workshopen (1) och initial 

input på briefen (2). Briefing-teamet ska först definiera målsättningen med briefing processen, 

identifiera intressentgrupper, och definiera hur intressenterna ska delta i workshopen. Därefter 

sammanställs förundersökningen, strategiska briefen, projektets målsättningar och projektets 

begränsningar. (Chung, Kumaraswamy, & Palaneeswaran, 2009) 

Identifiera och utveckla krav 

Briefing-teamet presenterar först briefen för intressentgrupperna via ett fysiskt möte. Därefter 

delas briefen ut till intressentgrupperna via en ICT-portal. Intressentgrupperna ger sina åsikter 

och rekommendationer samt kompletterar viktiga krav via portalen. Åsikterna och kraven 

sammanställs i en gemensamt utvecklat value-system och diskuteras sedan via ett fysiskt möte 

med de tre grupperna. Utifrån den upprättade sammanställningen får intressentgruppen bearbeta 

informationen ytterligare en gång därefter sammanställs informationen återigen för att få ett mer 

precist underlag. Via ett fysiskt möte mellan intressentgruppen och facilator-teamet utvärderas 

den sammanställningen igen. Slutligen ger briefing-teamet feedback på sammanställningen och 

intressentgrupperna får bearbeta informationen via ICT-portalen tills underlaget känns väl 

genomarbetat. (Chung, Kumaraswamy, & Palaneeswaran, 2009) 

Utvärdering  

Den slutgiltiga sammanställningen presenteras för briefing-teamet av facilator-teamet i ett fysiskt 

möte. När inputen har gets via en ICT-portal går det att spåra de individuella förslagen och 

briefing-teamet kan då enas om en slutgiltig brief. (Chung, Kumaraswamy, & Palaneeswaran, 

2009) 

Vinsten är alltså en mer kostnadspressad och effektivare briefing process som skulle ge ett bättre 

slutresultat (Chung, Kumaraswamy, & Palaneeswaran, 2009), då intressentgrupper på ett enklare 

sätt kan engagera sig i briefing processen. Frameworken är i ett konceptuellt stadie så hur den 

ska vidareutvecklas och hur kommunikationsplattformen ska se ut är något som måste 

efterforskas mer ingående enligt Chung, Kumaraswamy, & Palaneeswaran (2009). 
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2.3 RAMBESKRIVNINGAR OCH BSAB-SYSTEMET 
Avsnittet går igenom det befintliga och framtida BSAB-systemet samt jämför två 

rambeskrivningar som har samlats in. 

2.3.1 SBSAB 2.0 

Rambeskrivningar är uppbyggda enligt BSAB-koder. För Arkitektonisk projektering av 

flerbostadshus används i regel BSAB-rubrikerna 0, 01, 1, 2 och 4, (AB Svensk Byggtjänst, 2001), 

se Tabell 2-7. 

Tabell 2-7: Huvudgrupper av byggdelar i BSAB 96 (AB Svensk Byggtjänst, 2001) 

0  SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM 

01  SAMMANSATTA BYGGDELAR  

1  UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I MARK,  

2  BÄRVERK 

3  ÖVERBYGGNADER OCH ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR 

4  RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT 

OCH  

RUMSKOMPLETTERINGAR  

5  VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 
6 EL- OCH TELESYTEM 

7 TRANSPORTSYSTEM 

8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYTEM 

9 ÖVERIGA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYTEM 

Dagens BSAB system: BSAB 96 är tillämpad för projekteringen och delvis produktionen och är 

inte anpassat för BIM (Svensk Byggtjänst, 2015). BSAB 2.0 som är under utveckling kommer 

stödja hela byggprocessen från utredning till rivning (Svensk Byggtjänst, 2015), se Figur 2-8. 

 

Figur 2-8: Nya klassifikationssystemet i BSAB 2.0 till vänster och gamla till höger, (Svensk Byggtjänst, 2015) 

Från rapporten Ekholm et al. (2013) går det att konstatera att standarder saknas för byggherrens 

analyser och kravställningar. Därtill är den underliggande informationen analog. Det finns alltså 

ett stort behov av att se över de tidiga skedena i byggprocessen, se Figur 2-9. 
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Figur 2-9: Grå pilar-icke digital information, röda pilar, standard saknas, gul pil- standard finns delvis, grön pil, 

standarder finns, enligt Ekholm, Blom, Eckerberg, Löwnertz, & Tarandi (2013) 

BSAB 2.0 kommer för beställare, entreprenörer och förvaltare skapa en gemensam struktur- och 

begreppsmodell genom samtliga informationsled. BSAB 2.0 kommer skapa gemensamma 

standarder för ritningar, modeller, tekniska beskrivningar m.fl. Informationen kommer även ha 

en gemensam struktur oavsett vilka parter som deltar i byggprocessen och typ av byggnadsverk. 

Därtill ska all form av dokumentation idag referera till delar eller hela miljön, således behövs en 

standard för tydliga benämningar inom området för att undvika oklarheter och missförstånd. 

Fördelen med en gemensam standard är att beställare, entreprenörer och förvaltare slipper 

utveckla eller underhålla sina egna system, då BSAB 2.0 följer standardformaten. (Svensk 

Byggtjänst, 2015). 

Det finns även vinster för projektörer och entreprenörer. En projektör behöver med BSAB 2.0 

inte längre använda olika system beroende på vilken beställare hen har uppdrag åt (Svensk 

Byggtjänst, 2015). En entreprenör kan få informationen strukturerad på samma sätt oavsett vilken 

projektör som deltar i processen (Svensk Byggtjänst, 2015).   
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2.3.2 Rambeskrivningar 

Två rambeskrivningar har totalt samlats in från bostadsbyggare HSB och Lulebo. Lulebos 

rambeskrivning är en generell projekteringsanvisning för bostadsbyggande, se Bilaga 1 – Lulebos 

projekteringsanvisning. HSBs rambeskrivning är för ett bostadshusprojekt i Stockholm: Brf. A, 

se Bilaga 2 – HSB rambeskrivning,. 

De två rambeskrivningarna skiljer sig åt i utformningen. Lulebos rambeskrivning fokuserar på 

hur kvalitéer uppnås och vilka byggtekniker som föredras. HSBs rambeskrivning är ur ett 

produktionstekniskt perspektiv, den utelämnar få detaljer till utformandet och hänvisar till andra 

beskrivningar för detaljer. 

ALLMÄNNA KRAV 

Lulebo ställer Flexibla krav på utformningen med en målande bild, använder ord som ”god 

arkitektur och ”social samvaro”. Därtill definierar de vilka dokument som ska upprättas vid varje 

projekt. Samt belyser flexibilitet i utformningen och energi och materialhushållning. HSB 

däremot ställer inga allmänna krav. 

0 SAMMANSÄTTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM 

Lulebo ställer flexibla såväl som icke-flexibla krav på entréer, fläktrum, undercentral, 

utomhusförråd och sophus. De redogör för vilka kvalitéer som ska eftersträvas i vardera typrum 

och föreslår hur dessa kan uppnås.  

HSB däremot ställer krav på golvnivåer och specifika rumshöjder och vilka standarder som ska 

följas. Såväl HSB och Lulebo definierar vilken miljö och ljudklass projekt ska uppnå. HSB 

definierar även vilka toleranser som gäller och hur fuktprojektering ska genomföras. 

1 UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I MARK 

Såväl HSB och Lulebo definierar hur undergrunden ska genomföras. Skillnaden ligger i att 

Lulebo ger rekommendationer om vilka grundläggningstekniker som föredras medan HSB utgår 

ifrån projektspecifika utförande. 

2 BÄRVERK 

Lulebo ställer generella krav som belyser hur stommen ska anpassas till en helhetslösning som 

beaktar alla installationssystem och rekommenderar vilken typ av stomme som ska användas. De 

definierar även hur olika väggar ska konstrueras och installeras. Dessutom så definierar de minsta 

mått på språng och takfot samt vilka taktyper och lutningar som tillåts och hur snö i kalla tak 

undviks. HSB däremot definierar enbart vilka toleranser som ska gälla för bärverkets byggdelar. 

4 RUMSBILDADANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH 

RUMSKOMPLETTERINGAR 

Lulebo definierar att ljud och brandutredningen alltid ska upprättas. HSB omnämner dessa krav 

under kapitel noll istället. 

41. Klimatskiljande delar och komplettering i yttertak och ytterbjälklag 

Lulebo specificerar att luftade utrymmen ska vara inspektionsbara och installationsdelar ska vara 

tillgängliga i de luftade utrymmena. Därtill definierar de att skydd ska finnas mot skadedjur i 

takfoten. Lulebo specificerar även att yttertak alltid ska konstrueras som ”kalla tak”. 
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HSB specificerar hur innerklimatskärmarna ska isoleras. Hur öppningskompletteringen i 

yttertakets: stomme, takluckor och rökluckor ska konstrueras Vilka material takplåten ska bestå 

av och takfotens konstruktion. Därtill har definierat hur stuprören ska utformas och vilka material 

som ska användas.  

42. Klimatskiljande delar och komplettering i yttervägg 

Lulebo har allmänna krav kring stabilitet, utförande, underhåll, materialval, sättningsrisker och 

statusbedömning av ytterväggen. Såväl Lulebo och HSB har upprättat krav för 

fasadbeklädnaderna. Därpå har bägge krav och rekommendationer för: fönster, dörrar och 

skärmtaks egenskaper, placering och hur de ska installeras. 

43. Inre rumsbildande byggdelar 

Lulebo ger rekommendationer hur materialval ska göras för lätt underhåll. Därtill belyser lulebo 

vikten av buller och rumsakustik, flexibilitet, låsning av innerdörrar och övriga krav på 

komplettering av dörrar. Lulebo ger även rekommendationer för hur rum med hög fuktbelastning 

ska konstrueras.  

Lulebo och HSB definierar viktiga krav hos innerväggar, tambur- och innerdörrar, så som 

inbrottsskyddsklass, fodrets utformning och trösklar. HSB går dock in i högre detalj kring 

dörrarna utformning med krav på vilken säkerhetsklass, motståndsklass och vilka tillval som ska 

finnas: beslag, lås, dörrstängare och dörrstoppare. 

HSB definierar hur innerväggar ska monteras, vilka regelavstånd som gäller samt vad för ytskikt 

som ska användas i torra och våta utrymmen och vilka toleranser som gäller. HSB har även 

definierat hur golvbrunnar och golvrännor ska konstrueras samt hur platsgjuten betong ska slätas 

och vilket innehåll betongen får ha. De har därtill definierat vilka material som ska gälla i 

innertaket, hur inspektionsluckor ska utföras samt brand och ljudtätning, dessa krav redovisar 

Lulebo i kapitel 41. 

44. Invändiga ytskikt 

Lulebo ger generella krav på att ytskikt ska väljas med hänsyn till rumsfunktion och att våtrum 

ska ha vattentäta heltäckande utförande och vara halksäkra. Lulebo och HSB har definierat vilka 

ytskikt som gäller för golv, vägg och innertak samt vilka kvalitéer ytskikten ska ha och vad för 

ytskikt som gäller i olika rumstyper.  

HSB därtill definierat vilka materialföreskrifter som gäller vid målning, kulör och glans av 

färgen, HSB har dessutom definierat vilka ytskikt som ska stegljudsdämpas samt hur olika ytskikt 

ska installeras: linoleummattor, plastmattor, klinkerplattor, torkmattor, parkett och golvsocklar. 

De har även definierat hur ytskikt på trappor, innertak ska konstrueras. 

45 Huskomplettering 

Lulebo specificerar vilka kriterier som är viktiga att beakta vid utformningen av balkongen för 

enkelt underhåll och ombyggnation. Såväl Lulebo och HSB har definierat hur räcken ska 

konstrueras och bekläs.  

Därtill har HSB definierat att entréer och trädörrar ska ha skärmtak. Fönsterbänkar har 

definierade material. Dessutom har HSB definierat vilka material som huvudtrappor, 

källartrappor, utrymningstrappor, sekundärtrappor och trappor inom bostäder ska ha. 
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46 Sammansatt rumskomplettering 

Lulebo har specificerat vilken köksinredning som ska finnas i olika typer av lägenheter och vilka 

mått som gäller för olika köksdetaljer så som spis, kyl, frys, sval. Därtill har de specificerat 

badrumsinredning, bänk- och högskåp , tvättutrustning och speglar. 

HSB har specificerat att inredningen i bostadsrum följer rumsbeskrivningen och inredarens val. 

Därtill har de definierat hur anslagstavlor, informationstavlor, cykelställ, fastighetsboxar, 

förrådsinredningar ska se ut. Köksinredning, badrumsinredning, tvättstugsinredning namntavla, 

postlåda, beslag, avfallsutrustning görs enligt typrumsbeskrivningen. Dessa kriterier definierar 

Lulebo delvis i kapitel 49. 

49 Övriga rumsbildande byggdelar, huskompletteringar, ytskikt och 

rumskomplettering 

Lulebo har definierat vilka räckestyper som gäller i trapphus, hur informationstavlor ser ut och 

vilket ytskikt fönsterbänkar ska ha.  
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3 METOD 

Studien som har genomförts är en kvalitativ studie då syftet med arbetet är att öka förståelse om 

hur arkitekten använder sig av byggherren krav. Arkitektens arbetssätt är enklare att förklara i en 

kvalitativ studie gentemot en kvantitativ då dennes arbete inte följer ett specifikt och identifierat 

arbetssätt. Därtill vill denna studie ta del av djupgående information om olika delar av arkitektens 

process, detta är svårt att uppnå i en kvantitativ studie, då information inte är förutsägelsebar och 

mätbar. En nackdel med en kvalitativ studie är att resultatet av studien blir en generalisering av 

verkligheten (Björklund & Paulsson, 2012). Resultatet blir således ofta en rekommendation och 

inte ett specifikt svar. Det blir således extra viktigt att kritiskt granska urvalet av litteratur, 

referensram, intervjurespondenter och analysmetoder för att uppnå validitet. 

3.1 FORSKNINGSANSATS 
Studien utgår ifrån en teoretisk och praktisk referensram i form av rambeskrivningar. Dessa ligger 

sedan till grund för intervjuunderlaget. Intervjuunderlaget sammanställs i ett resultat, resultatet 

jämförs sedan med teori och referensramen för att kunna besvara forskningsfråga ett. Utifrån 

svaret från forskningsfråga ett och teori besvara forskningsfråga två, se Figur 3-1. 

 

Figur 3-1: Illustration över forskningsansatsen 

3.2 LITTERATURSTUDIE 
Arbetet påbörjades genom att läsa vetenskapliga artiklar om kravhantering i byggbranschen. 

Genom att kombinera olika sökord för att identifiera nyckeltermerna inom kravhantering i 

byggbranschen fanns tillslut de aktuella begreppen som innefattade: briefing och client 

requirements. Utifrån dessa begrepp kunde sedan de artiklar identifieras som ska stödja 

utformandet av intervjuunderlaget och besvara forskningsfrågorna. Litteraturstudien utgår från 

vetenskapliga artiklar om byggherrens krav till arkitekten för projektering, uppfattade brister och 

orsaken till dessa, samt vad som påverkar kvalitén. Därtill studeras framtida och befintliga 

lösningar för att förenkla kravhanteringen mellan arkitekt och byggherre. De valda teoretiska 

lösningarna är några av de vanligaste etablerade metoderna och ska kunna belysa hur arkitektens 

metod ser ut. De teoretiska lösningarna bygger på tre olika typer av metoder som alla har 

identifierats att ha potential: Concurrent Engineering, Value-Management och Information, 

Communicaiton and Technology. 

En litteraturstudie bestående av vetenskapliga artiklar valdes framför böcker för att få tag på den 

information som ligger i framkant inom forskningen. Validiteten hos vetenskapliga artiklar är 

ofta högre än böcker då dessa ofta baseras på de vetenskapliga artiklarna. Därtill valdes en 

litteraturstudie som teoretiska referensram före enkäter och intervjuer då en litteraturstudie är 

resurseffektivare gentemot alternativen (Björklund & Paulsson, 2012). 

En stor del av litteraturen inom ämnet kravhantering är skriven antingen i Asien eller Nord 

Amerika. Arkitektens roll i dessa länder skiljer sig från arkitektens roll i Sverige. Arkitekten har 

utanför Sverige en mer samordnande roll och brukar agera projektledare genom byggprocessen. 

Ändå valdes att använda denna litteratur då den fokuserade på problemen ur ett större perspektiv. 

Teori Rambeskrivningar Intervjuunderlag Resultat Forskningsfråga 1 Forskningsfråga 2
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Vetenskapliga artiklar som används avgränsas inte till någon ålder, men har granskats huruvida 

de är relevanta idag, genom att se på vilka lösningar de föreslår. 

3.3 RAMBESKRIVNINGAR OCH BSAB-SYSTEMET 
Samtidigt som litteraturstudien genomfördes kontaktades byggherrar för specifika 

rambeskrivningar för flerbostadshusprojekt. Det visade sig vara svårt att få tag på specifika 

rambeskringar, då dokumenten antingen är sekretessbelagda eller att byggherren ej har upprättat 

dessa. Således övergavs angreppsvinkel med specifika rambeskrivningar. Två rambeskrivningar 

samlades istället godtyckligt in ifrån HSB och Lulebo. Att rambeskrivningarna valdes godtyckligt 

har en liten inverkan på validiteten då dessa enbart har undersökts utifrån deras innehåll och 

används som referenslitteratur till utförandet av intervjuunderlaget och besvarandet av 

forskningsfrågorna. Rambeskrivningarna jämfördes utifrån BSAB-kategorierna mot varandra för 

att se på skillnader och likheter sinsemellan. Därtill har BSAB-systemet studerats mer ingående 

för att få en förståelse kring möjligheter inom det. Rambeskrivningarna valdes att studeras då de 

ger en praktisk förståelse om hur byggherren kan sammanfatta sina krav, se Bilaga 1 – Lulebos 

projekteringsanvisning och Bilaga 2 – HSB rambeskrivning,. 

3.4  INTERVJUSTUDIE 
Efter det att rambeskrivningarna hade samlats in och litteraturstudien hade genomförts påbörjades 

intervjustudien. Då studien är av en explorativ karaktär där intervjuerna ska bidrar med 

kvalitativa svar valdes en semi-strukturerad form på intervjuerna (Lantz, 2007). Denna form 

möjliggör att respondenten först får svara på öppna frågor som sedan intervjuaren kan smala av 

efter tycke, för att få ut ett mer detaljerat svar. En semi-strukturerad intervju valdes framför en 

kvantitativ då redan mycket forskning finns kring vilka kvalitéer som anses viktiga i briefing 

processen. Genom att fokusera på vad arkitekten tycker och tänker kan en praktisk förståelse 

skapas runt ämnet och hur det ser ut i Sverige. Tidigare studier omfattar bl.a. (Bogers, Van Meel, 

& van der Voordt, 2008). Denna studie används bl.a. som språngbräda för att identifiera hur det 

ser ut i Sverige samt hur briefing processen kan förbättras. 

För att få ut hög kvalité från intervjuerna valdes målgruppen till arkitekter med åtminstone 15 års 

erfarenhet i yrket. Därpå hade arkitekten erfarenhet med att jobba med flerbostadshus och 

byggherrar. Arkitekterna jobbade på arkitektbyråer med 50 till 500 anställda, se Bilaga 4 – 

Genomförda intervjuer. Utifrån den teori och rambeskrivningar som har studerats kunde sedan 

ett intervjuunderlag skapas, se Bilaga 3 – Intervjuunderlag. Innan arkitekterna intervjuades 

kvalitetssäkrades intervjuunderlaget genom att låta några studiekamrater och handledaren se över 

intervjuunderlaget. Utifrån deras kritik och förslag förbättrades intervjuunderlaget. Intervjuerna 

genomfördes under en två veckors tid och spelades in med en diktafon, se Bilaga 4 – Genomförda 

intervjuer. Därefter transkriberas intervjuerna och sammanfattades i en sammanvägd intervju. 

Vid sammanvägning granskades huruvida arkitekternas svar stöddes av mer än en arkitekt. Om 

så inte var fallet beaktades den informationen extra noggrant och därefter avgjordes om den skulle 

inkluderas. På detta sätt uppnås ett resultat med högre kvalité. Det sammanvägda resultatet 

skickades sedan ut till arkitekterna som fick komplettera informationen. Däremot har ingen av de 

inblandade arkitekterna gett ett gensvar på intervjuerna. Slutligen komprimerades den 

sammanvägda intervjun och redovisas i 4 Resultat. 
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Om intervjuunderlagets innehåll 

Intervjun fokuserade på fyra områden: (1) övergripande perspektiv, (2) byggherrens förarbete, 

(3) arkitektens metod och (4) BIM. Arkitektens kunde enkelt svara på frågorna inom område ett 

och två. Men hade större svårigheter med frågorna i område tre och framförallt fyra. 

Område ett fokuserade på hur arkitekten ser på hela brief- och byggprocessen utifrån hens 

perspektiv och vilka kritiska moment som förkommer. Området sågs även som en möjlighet för 

arkitekten att utveckla de områden som hen tycker är extra viktiga inom byggprocessen, då 

intervjuformen möjliggjorde detta. Område ett hjälper att identifiera arkitektens metod och vad 

som är viktigt att tänka på i briefing processen. 

Område två utgick ifrån att identifiera hur byggherren arbetar med arkitekten ur en arkitekts 

perspektiv. Frågorna försökte identifiera vad byggherrens krav är, hur arkitekten dokumenterar 

dessa samt byggherrens kunskap och brister. Område två hjälper till att identifiera arkitektens 

metod och besvara forskningsfråga ett. 

Område tre fokuserade på arkitektens syn på hens tjänst. Frågorna försökte identifiera arkitektens 

metod och hur hen ser på byggherrens kravbild. Genom att ställa specifika frågor om hens 

definition på krav samt hur hen: sammanställer, härleder och identifierar krav. Därpå vilka 

utmaningar som finns med byggherrens kravbild.  

Inom område fyra fick arkitekten möjlighet att prata om de tekniska lösningarna de använde och 

övriga tankar och funderingar. Detta för att finna områden och faktorer som inte hade belysts i 

teorin och ge förslag på vilka tekniker som kan användas för att förbättra briefing processen. 

3.5 IDENTIFIERING AV ARKITEKTENS METOD 
Analysmetoden är induktiv och påbörjades genom att jämföra vilka brister som hade identifierats 

i såväl teorin och intervjuunderlaget. Utifrån de bristerna kunde sedan de viktigaste faktorerna 

identifieras. Genom att identifiera: vem byggherren är, vilka krav hen har och hur hen ställer sig 

till kraven, kunde en förståelse bildas kring byggherrens kravbild. Därefter identifierades hur 

arkitekten tänker kring krav för att sedan kunna redogöra hens metod. Metoden jämfördes med 

de etablerade briefing metoderna: Problem Seeking och Duerk’s Frågematris för att se på likheter 

och skillnader. I intervjuunderlaget ställdes även direkta frågor om arkitekten hade en specifik 

metod, men arkitektens svar speglar inte hela bilden, teorin används för att kunna belysa och 

förtydliga arkitektens tankesätt. 

3.6 UTVECKLANDET AV EN WORKSHOP-MODELL 
Utifrån arkitektens identifierade metod i forskningsfråga ett och de brister som hade identifierats 

i såväl teori och intervju skapades en workshop-modell. Workshopmodellen utgick ifrån Chung, 

Kumaraswamy, & Palaneeswaran (2009) modell som byggde på en briefing process där 

intressenter även deltog, men stor del av kommunikationen sköttes via en ICT-portal. Därefter 

applicerades teknikerna FAST och FPS som hade föreslagits i Shen, Li, Chung, & Hui (2004) 

modell. Utifrån de identifierade bristerna om otydliga krav och ”dialog och skiss” förenklades 

modellen utifrån Peña & Parshall (2012) modell genom att introducera de fyra nyckel-områdena 

från deras modell: funktion, form, ekonomi och tid.  
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4  RESULTAT 

I kapitlet redovisas det sammanvägda resultatet från intervjuerna uppdelat i fyra avsnitt. 

4.1 BYGGPROCESSEN UR ARKITEKTENS PERSPEKTIV 

4.1.1 Tidigt skede 

Arkitekter får generellt uppdrag på tre sätt, det traditionella uppdraget, parallellt uppdrag eller via 

markanvisningstävling. Vid ett traditionellt uppdrag utgår arkitektens arbete från en redan 

tidigare upprättad förstudie. Det kan vara så att en byggherre vänder sig till en arkitekt för att se 

vad som går att exploatera på hens tomt. Den vanligaste frågan är ”hur mycket kan jag tjäna på 

denna tomt, alltså hur stor bostadsarea (BOA) per bruttoarea (BTA) kan jag få ut? ” 

Vid ett parallellt uppdrag blir ett arkitektkontor inbjudet till en tävling mot andra arkitektkontor 

om ett förslag på en byggnad. Ett arkitektkontor kan bli inbjudet till parallella uppdrag genom 

renommé eller bra kontakter till byggherren eller staden.  

Arkitekter kan även samarbeta med en byggherre i markanvisningstävlingar. I en 

markanvisningstävling samarbetar arkitekten med en byggherre och utformar ett förslag. 

Tävlingarna bedöms utifrån vilket pris som betalas för marken samt kvalitén på arkitekturen och 

teamet. Anbudet ses som ett juridiskt dokument som utmynnar i ett exploateringsavtal. Om 

exempelvis anbudet omskriver ”gröna tak” måste detta mer eller mindre följas.  

4.1.2 Detaljplanskede 

Arkitekten tillsammans med byggherre inleder en detaljplaneprocess med kommunen. Generellt 

kan detaljplaneprocessen ta allt från 1,5 upp till fyra år för att komma till samråd och ungefär ett 

år extra för bygglov. Vid överklagan kan denna tid förlängas ytterligare ett år. Det kan ta lång tid 

mellan det att detaljplanen har upprättats och projekteringen påbörjas. Först när byggherren 

känner att det är dags att utveckla, övergår projektet i programskede. Det är viktigt att det som är 

ritat i detaljplanen går att bygga. Detaljplanen måste alltid följas, den styr oftast 

planutbredningen, höjder, typ av verksamhet, alltså begränsningarna för tomten. 

Vid upprättande av en detaljplan ska kommunen och byggherren komma överens, arkitekten 

agerar som en diplomat mellan parterna. Det händer att de personer som tagit fram detaljplanen 

från kommunen, byggherre och arkitektens sida lämnar över projektet till en annan person inom 

varderas organisation. Då kan ett kunskapstapp ske för att man exempelvis inte vet ”varför 

trappan ser ut på följande sätt”. Arkitekten ska då försvara överenskommelsen som fanns.  

När detaljplanen är färdigställd förekommer det att byggherren vill rita om projektet. Detta kan 

bero på att arkitektkontoret har ritat något som inte går att bygga. Byggherren kan då välja ett 

annat arkitektkontor som ska rita vidare på projektet. Den som uppstår är att det kan ske 

förändringar från detaljplanen för byggnaden. 

4.1.3 Programarbete och projektering 

När detaljplanen har blivit beviljad påbörjar arkitekten arbetet med programhandling för att 

verifiera byggherrens önskemål. När arkitekten såväl som byggherren är nöjda övergår 

programskedet till projekteringen som består av tre skeden system-, bygglovs- och bygghandling 

och därefter produktionen. En dialog som förs mellan arkitekt och byggherre under 
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byggprocessen är: När ska en BIM-modell byggas och hur detaljerad ska den vara. Arkitekten 

kan börja bygga en BIM-modell redan i programskedet eller systemhandlingsskedet.  

Programskede 

Det finns byggherrar som behöver hjälp att ringa in sina krav och de som klarar sig själva, så som 

väletablerade entreprenörer. En byggherre kan ha presenterat sina tankar kring ett 

bostadshusprojekt för arkitekten. Arkitekten upprättar sedan skisser utifrån projektets ramar. 

Dessa skisser används för att föra en dialog med byggherren för att vidareutveckla hens idéer för 

projektet. Arkitekten undersöker även restriktioner som inte finns med på detaljplanen, så som 

närliggande flygplatser och vilket byggsystem som ska användas. Arkitekten undersöker 

möjligheter och begränsningar, var går det att tänja på begränsningar och vad måste göras om. 

En arkitekts erfarenhet med ramar och restriktioner kan möjliggöra bättre förutsättningar för 

arkitekturen. Utifrån dessa ramar och skisser kan arkitekten därefter upprätta en programhandling 

för att säkerhetsställa att det är rätt produkt för byggherren.  

När ramarna och restriktionerna har identifierats ritar arkitekten igenom projektet: plan, volym 

och lägenhetsnivå. Beroende på vilken typ av kund det är behöver arkitekten visa på olika 

kvalitéer. Vissa byggherrar investerar i bostäder genom att låna pengar, så som riskkapitalister. 

Dessa vill gärna se att 60 procent av lägenheterna är bokade eller reserverade innan 

projekteringen påbörjas. För riskkapitalister är det även viktigt att påvisa att ekonomin fungerar. 

De kan även ha ett fördefinierat önskemål på lägenhetsfördelning och snittstorlek. Det är vanligt 

förekommande att byggherrar vill bygga så billigt som möjligt vilket ofta ger sämre BOA/BTA. 

När arkitekten planerar smarta och yteffektiva lägenheter beaktar hen först gestaltningen efter att 

planlösningen är satt. 

System-bygglovshandling 

I systemhandlingsskedet uppstår en ny hotbild då andra konsulter kopplas in för att få husets 

tekniska system att fungera. Det handlar om att: ”arkitekturen ska överleva de tekniska 

systemen,” (Arkitekt A, 2015). Det händer att en bygglovshandling upprättas parallellt med 

systemhandling, vilket dock ställer högre krav på kvalitén. Systemhandlingarna kan därefter 

användas som ett förfrågningsunderlag (FU). Detta underlag ger en känsla av vad projektet 

kommer att kosta. FU möjliggör att sätta pris på lägenheterna och då kan byggherren testa 

marknaden. När byggherren gör detta upprättar arkitekten försäljningsmaterial och det som finns 

på försäljningsmaterialet måste sedan finnas i bygghandlingarna. Således för ofta byggherren en 

diskussion om detaljnivån på försäljningsmaterialet. När 60 procent av bostäderna är sålda eller 

reserverade övergår projektet i bygghandlingsskede. 

4.1.4 Bygghandling, Produktion och uppföljning 

När bygghandlingar är klara brukar arkitekten lämna uppdraget. ”Bygghandlingarna ses som ett 

recept till kocken, då är det upp till byggherren att tillaga maträtten.” (Arkitekt B, 2015).  

 Produktion och uppföljning 

Det finns byggherrar som själva är entreprenörer och byggherrar som anlitar en entreprenör. 

Byggherrar kan ibland föreskriva att det ska byggas så som det är ritat. En hotbild som uppstår 

då det inte står på det viset är att förändringar sker. Vid samverkansentreprenad händer det att 

entreprenören som upprättar bygghandlingarna gör inköp av andra varor än de som var 

deklarerade i tidigare skeden. För att motverka dessa ändringar följer arkitekten bygget med 

avstämningsmöten och agerar som en slags projektledare. En arkitekt kan egentligen bara rita 90 
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procent av hela huset för resterande tio procent behöver arkitekten tillverkare och specialister. 

Det finns alltid förändringar som går att göra i bygghandlingarna som ändå ger ett bra resultat 

och stämmer överens med den tänkta arkitekturen. 

4.2 BYGGHERRENS FÖRARBETE 

4.2.1 Arkitektens syn på byggherrens kunskap 

Byggherren kan agera som projektledare och har ofta en samordnande roll i projekteringen. 

Projektledarens viktigaste roll är att se till att projektet blir klart i tid. Om byggherren är en 

entreprenör vet de hur huset ska byggas och kan då hjälpa arkitekten mycket i hens arbete. Det 

är viktigt att en byggherre har en tydlig struktur i sitt arbete och en tydlig process. ”En byggherre 

har ofta inte klart för sig vilka tider arkitekter har. Det tar lång tid mellan ett förslag och en plan 

som tar laga kraft,” (Arkitekt A, 2015). Visar det sig redan tidigt att byggherren har många brister 

händer det att arkitekter tackar nej till uppdraget. Vissa byggherrar kan ha upprättat ett antal 

interna grindar, det vill säga delmål som arkitekten måste uppnå innan projektet går vidare för att 

ha kontroll över processen. Det förekommer frekvent att byggherrar är låsta i sina egna system, 

de kan inte testa några nya lösningar då deras verksamhetssystem, byggsystem inte tillåter de att 

frångå dessa i stor utsträckning. En mindre byggherre tenderar till att vara flexiblare i dess 

process. Därtill anses en generell regel vara att ju erfarnare en projektledare är desto enklare är 

det att jobba med hen.  

Vid oerfarna projektledare kan det vara av fördel om arkitekten samarbetar och framförallt hjälper 

projektledare att utvecklas. Då en arkitekt ofta får ett uppdrag från en privatperson och inte hens 

företag. Om byggherren har jobbat ihop med arkitekten flera gånger tenderar processen att vara 

enklare. Teamet är då medveten om varandras brister och kunskapsområden, man kan helt enkelt 

komplettera varandra på ett bättre sätt. Det går inte att förvänta sig att en byggherre kan allt om 

arkitektur så som en byggherre inte kan förvänta sig att en arkitekt kan allt om en affär. Det hela 

grundar sig i att man ska ha respekt för varandras discipliner. En projektledare ska ha ett 

förtroende för arkitektens arbete och kan på det viset utnyttja honom till 100 procent, medan de 

som ifrågasätter arkitekten enbart utnyttjar arkitekten till 50 procent.  

En ovetande byggherre som exempelvis en riskkapitalist tenderar till att komplicera till 

processen. Arkitekten får då ta på sig en roll att ta reda på hur pass insatt byggherren är i 

byggväsendet. Ett vanligt problem är att byggherren inte förstår hur byggnaden kommer att bli. 

Det är arkitektens problematik att förklara detta på ett förståeligt sätt. ”En projektledare kan 

förstå att det är en matta i rummet samt att det är gråa väggar. Men de kan inte förstå att det är 

en skillnad på om ett fönster som är avlångt eller högsmalt,” (Arkitekt B, 2015). Arkitekten har 

en bild i huvudet hur projektet kommer att se ut medan byggherren har en annan, det är svårt att 

förstå hur byggherren ser det. En del av arkitektens arbete är att få kunden medveten om vad det 

är för produkt hen får. Arkitekten kan då ta hjälp av BIMx-modeller som kunden virtuellt kan få 

gå runt i.  

4.2.2 Briefen 

Initial brief 

Det varier väldigt mycket vad arkitekten får för information beroende på vilket skede arkitekten 

kliver in i. Vid parallella uppdrag får arkitekterna ett program att utgå ifrån, detta program kan 

vara mer eller mindre minutiöst utfört. Beroende på om arkitekten jobbar mot en byggherre som 
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bygger själv eller inte varierar graden av styrning. När arkitekten jobbar mot väletablerade 

entreprenörer brukar hen ge arkitekten stora mängder projekteringsanvisningar, dessa redogör 

hur entreprenören vill att man ska bygga ett bostadshus. Således vet arkitekten ganska tidigt hur 

huset ska byggas. Däremot finns det även byggherrar som är friare och säger ”gör bra bostäder 

och arkitektur”. Dessa byggherrar möjliggör att arkitekten kan komma med fler idéer och testa 

nya koncept.  

Generellt har byggherrarna inte så mycket krav och förväntningar utan det är något som redogörs 

via diskussion. Det första som byggherrar nämner brukar vara upplåtelseform: om det ska vara 

bostadsrätter eller hyresrätter. Beroende på om byggherren vill förvalta byggnaden eller sälja och 

gå vidare är arkitekten mån om olika kvalitéer. En byggnad som ska förvaltas ska vara lättskött 

samtidigt som en byggnad som ska säljas ska upprättas med en sådan standard att inga 

reklamationer förekommer. Huvudsakligen handlar det om stora investeringar för byggherren 

och således vill arkitekten uppfylla hens önskemål. Därtill finns det idag byggherre som inte är 

så vana att bygga hus, dessa har ofta liten kunskap om byggprocessen. Det händer att kommunala 

förvaltare vill bygga något otroligt fint men sen kommer de pruta borta alla kvalitéer, vilket blir 

missvisande information för arkitekten. Det är först när projektet ska byggas, när entreprenören 

kopplas in i ett byggprojekt som fler krav tillkommer egentligen. 

Arkitektens uppdrag idag är egentligen att fylla i glappet mellan byggherrens önskemål och det 

färdiga huset, således är det hen som sitter på informationen om vad som behövs kravmässigt för 

att genomföra ett projekt. Krav kommer in på olika nivåer beroende på var de befinner sig i 

processen. I bästa fall har byggherren genomfört en kundgruppsundersökning och har en idé om 

vem som är målgrupp, exempelvis: barnfamiljer, seniorer eller första lägenhetskunder. Vanligtvis 

vill byggherren att det ska vara smarta lägenheter och billiga att bygga. Det vill säga yteffektiva 

lägenheter med en riskfördelning på lägenhetsstorlekar och att huset ska innehålla få typer av 

fönster, dörrar, väggar m.fl.  

Briefens innehåll 

Mängden av information varier beroende på vilken typ av byggherre arkitekten arbetar med och 

i vilket skede man är inom projektet.  

Stora entreprenörer tenderar till att ha mer välutvecklade system. Stor del av informationen från 

entreprenören är i dokumentform. De har utvecklat väldigt precisa dokument så som: 

projekteringsanvisningar för arkitekter eller bostadsplattformar. Dessa dokument ses som en 

grund för utformningen. Generellt gäller att det alltid går att göra avsteg från anvisningar, 

förutsatt att de är motiverbara. Detaljrikedomen på deras anvisningar är stor och entreprenören 

brukar sålla ut vad som är användbart för just det specifika projektet. Därtill kan det tillkomma 

krav från byggherren som exempelvis att projektet ska 3D-projekteras. Eller att uppföljning sker 

en gång i veckan av 3D-modellen. Vissa byggherrar kräver även att man går en kurs i hur man 

projekterar med dem. 

I allmännyttan är byggsystem vanligtvis inte lika utvecklade, vissa byggherrar inom allmännyttan 

har en form av rambeskrivning med typdetaljer: ”hur ska ett Entréparti se ut”. Andra byggherrar 

utgår ifrån detaljplanen och dess ramar som de har erhållit eller upprättat. Flerbostadshusprojekt 

tenderar till att ha samma typer av krav, hitta en bra BOA/BTA, formfaktor som är vettig och ger 

bra energi och följer myndighetskrav samt har en god ekonomi.  
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Om byggherren inte har några krav kan arkitekten ställa krav på att byggherren ska upprätta en 

programtext som redogöra vad de är ute efter. Programtexten kan såväl redovisas muntligt som 

skriftligt. I ett muntligt utförande av byggherren dokumenterar arkitekten punktdata med de som 

anses viktigt. Samtidigt finns det byggherrar som har upprättat ett eget program som innehåller 

en idé av exempelvis lägenhetsfördelning. 

4.2.3 Kontraktsformer mellan arkitekt, byggherre och entreprenör 

Det vanligaste sättet ett arkitektkontor får ett uppdrag är att en byggherre frågar kontoret om de 

vill göra jobbet. Byggherren har då upprättat storlekar på byggnaderna och hålltider. Byggherren 

kan ha en ram för sina lån, dessa sätter begräsningarna på deras affär med arkitekten. Arkitekten 

skriver då ett anbud, vilket ska ses som ett försäljningstillfälle. Arkitekter kan då försöka sälja till 

”extra tjänster”  

Det finns två kontraktsformer mellan arkitekt och byggherre, fast-pris eller budget och kontraktet 

skrivs enligt Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag (ABK). Vid fast-pris måste arkitekten 

vara noggrann i förhandlingarna för det som står på kontraktet ska levereras, allt utöver kontraktet 

är tilläggskostnader för byggherren. Med fast-pris kan arkitekten räkna in sig en extra vinst om 

man har ett bra projektteam som jobbar effektivt annars kan en sådan affär gå i förlust. Att jobba 

mot ett fast pris är en sporre och ställer extra höga krav på arkitekten och hans team. Vid budget 

jobbar arkitektkontoret mot en fast timavgift och fakturerar kontinuerligt. Budget är den 

vanligaste kontraktsformen för arkitekter. Uppdrag med en budget ses ofta som trygga för 

arkitekten. Om det händer oförutsägbara händelser under projektet kan det krävas att man höjer 

kostnaden för att kompensera. Arkitekten har då uppföljningsmöten med byggherren så att hen 

är medveten om kostnaderna.  

Kontraktet mellan arkitekt och byggherre påverkar inte arkitekten ur ett designperspektiv. 

Arkitekten ska alltid leverera arbete av hög kvalité. Men om det exempelvis är ett uppdrag i 

tävlingsform anstränger sig teamen lite extra. Om byggherren har som målsättning att sälja en 

viss typ av lägenhet med en viss hyra till slutanvändare medför det att arkitekt kan bli begränsad 

i exempelvis materialvalet. Därtill påverkas arkitektens design i större grad av kontraktet mellan 

byggherre och entreprenör. Vid samverkansentreprenaden kan det vara så att arkitekten har ritat 

ett förslag åt en byggherre. Därefter köper byggherren upp en entreprenör som ska göra 

bygghandlingar, det blir då upp till entreprenören att välja hur alla detaljer ska utformas.  

4.2.4 Dokumentation av projekt 

Arkitektkontor använder ofta ett kvalitetssystem som antingen följer eller liknar ISO-9000. 

Kvalitetssystemen bygger ofta på egenkontroller i form av dokument som fylls i under processen. 

Kvalitetssystemet har definierade mappstrukturer och checklistor och kan innehålla information 

om hur ett projekt ska påbörjas och dokumenteras. Systemet kan ses som en ryggrad för hur 

arkitekter ska genomföra ett projekt.  

Kvalitetssystemet upprättas ofta av kontoret själva och kan ha kontorsspecifika lösningar för 

bland annat den grafiska profilen. Det vill säga vilka typ av objekt som används på ritningar, 

vilka logotyper som används, färgscheman. I arkitektkontorets ritningsförteckningar finns även 

information om hur de hanterar de ekonomiska och administrativa aspekterna samt hur deras 

(CAD)-struktur ska utformas. Arkitekten brukar dokumentera när kunden ber de göra en viss 

ändring i ritningarna. Dessa ändringssystem är oftast underordnade ÄTA. Vid tävlingsform 

använder vissa arkitektkontor något som de kallar ”sketchbook”, vilket är en slags dagbok där de 

dokumenterar tankar och funderingar under tävlingsskedet. 
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4.3 ARKITEKTENS METOD 

4.3.1 Krav 

”Ett krav är ett starkt definierat önskemål”  

Arkitekter anser att ett krav inte är ett måste utan något hen får vikta mot andra krav. ”Vilka krav 

kan jag frångå och vilka kan jag ifrågasätta,” (Arkitekt A, 2015). En arkitekt kan inte följa exakt 

det byggherren säger, då blir inte resultat bra. Om en arkitekt i systemhandlingsskedet skulle följa 

alla byggherren kriterier blir processen omständlig, då saker jämt måste anpassas, det skulle ta 

längre tid. 

Krav är något arkitekten ska ha i bakhuvudet när hen ritar ett flerbostadshus. Stora delar av kraven 

kommer från entreprenörens projekteringsanvisningar och SIS. Det finns byggherrar som har 

strängare och mildare krav.  

Kravens struktur 

”När någon har ett krav, är det av en väldig fördel om kraven är samlade och i en version,” 

(Arkitekt D, 2015). Om ändringar görs i kravbilden är det väldigt viktigt att det sker på ett 

strukturerat sätt och att alla i projektet är medvetna om dessa ändringar. För bästa resultat är det 

viktigt att alla i projektgruppen jobbar utifrån samma förutsättningar, arkitekter brukar då 

upprätta ett dokument för hans team med de gällande kraven.  

”Det viktiga är inte i vilken form kraven kommer utan att det inte uppstår några 

lappkast under processen. Ett exempel kan vara att en byggherre får för sig att 

ändra lägenhetsfördelningen helt och hållet. Vad byggherren inte förstår är att 

dessa ändringar inte går att genomföra på ett enkelt sätt i arkitektens modell. 

Projektet måste mer eller mindre ritas om då. Man måste helt enkelt göra kunden 

införstådd i att nu tar vi ett beslut om upplägget, om kunden ändrar sig får vi börja 

om.” (Arkitekt C, 2015) 

Hantering av krav 

Entreprenören brukar ha upprättat listor och detaljer i sina projekteringsanvisningar med krav för 

arkitekten. Så som byggdelsbeskrivningar: en takfot ser ut på sett specifikt sätt. Enligt 

arkitekterna går det att frångå deras byggnadsdelar i ett särskilt möte. ”Regler är till för att brytas, 

det går alltid att argumentera för en viss sak,” (Arkitekt A, 2015).  

När inga krav ställs brukar arkitekten utgå från Allmän Material- och Arbetsbeskrivning (AMA). 

Arkitekter kan även ha ett startmöte med byggherren för att identifiera de viktigaste kraven och 

därefter sammanställa de i en lista. Om ett program är förvirrande brukar arkitekten även 

sammanfatta det i några kärnpunkter.  

”Det enda sättet att sammanställa kraven är att läsa, markera och ställa frågetecken,” (Arkitekt 

A, 2015). Arkitekten ställer sig därefter frågan: Vad är självklart att följa och vad är värt att 

diskutera? Arkitekten kan ha ett alternativ som är bättre eller billigare eller ger en specifik 

arkitektonisk kvalité, det handlar om att vikta kraven mot varandra. Vissa arkitekter 

sammanställer inte krav utan inarbetar de istället i sin arbetsrutin. Då de anser att de är för många 

krav att hantera. Kraven stäms sedan av med sakkunniga, framförallt krav om brand, 

tillgänglighet och det antikvariska. När osäkerheter förekommer kring krav kan det vara så att 
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arkitekter får ett utlåtande av en konsult, det är dessa utlåtanden som arkitekten sedan 

sammanställer istället.  

Härledning och prioritering av krav 

De kraven som är högst rangordnade är lagkraven, det vill säga detaljplanen och BBR. Därefter 

kommer myndighetskrav och verksamhetskrav. Beroende på om ett flerbostadshus ska upprättas 

eller en kommersiell fastighet prioriteras olika krav. I flerbostadshus går säkerheten först därefter 

kommer detaljer så som krav på utformningen, fysiskmiljö, tillgänglighet, frångänglighet och 

kulturhistoriska krav. Byggherren brukar även definiera vilken miljöklass byggnaden ska vara, 

exempelvis: miljöbyggnad guld, Svanen, LEED. Något som ibland bortses ifrån är att det även 

finns naturvetenskapliga begränsningar för arkitekturen.  

Byggherrens krav beaktas också av arkitekten, där hen för en dialog med byggherren om vad som 

anses passas bäst. Arkitekten har även egna krav, hen brukar ofta jobba utifrån helheten: ”Allt 

ska vara bra, det finns ingen plats över,” (Arkitekt C, 2015). Arkitektkontoren ställer även krav 

på att arkitekten arbete på ett rationellt sätt. Därefter komma arkitektens egna krav på projektet. 

Allmänt gäller att vid flerbostadshus som inte är högre än fem våningar är kravbilden enkel, det 

är först över nio våningar då extra krav ställs på bland annat brandsäkerhet i form av dubbla hissar 

och brandtrappor som det blir mer komplicerat. 

Entreprenörer har olikt väl utvecklade produktionssystem. Vissa byggherrar har typlägenheter 

som de tycker man ska utgå ifrån när arkitekten ritar. Entreprenören har redan innan projektstart 

valt ett stomsystem och fördefinierade typväggar- och badrumsmoduler. Arkitekten påverkas 

mycket av vilka system och stomsystem som hen får arbeta utifrån. Vill entreprenören använda 

håldäcks-bjälklag (HD/F) medför det att arkitekten måste rita utifrån ett specifikt modulmått. 

Olika fläktsystem så som Frånluft och Tilluft (FT) eller Från och Tillufts med värmeväxlare 

(FTX) påverkar planlösningen mycket då schaktstorlekarna varierar. Därtill påverkar 

myndighetskraven för brand och akustik planlösningen i stor utsträckning, då utformningen av 

utrymningsvägar så som brandsäkra trappor och ljudisolering för att sänka bullernivåer tar stor 

plats.  

Byggherrar och entreprenörer brukar ha ramavtal med vissa arkitektkontor, dessa kontor får vid 

ett uppdrag ett antal dokument som de ska följa. Enligt ramavtalet ska arkitekten på upprättade 

ritningar påvisa att hen följer den ena och den andra detaljen. Arkitekter jobbar generellt sett i 

projektgrupper med byggherren. Arkitekten sammanställer ofta kravbilden och det är oerhört 

viktigt att alla i gruppen vet vad som gäller. Byggherren granskar kravbilden slutligen och ser om 

allt är korrekt genomfört, sedan går projektet vidare.  

Arkitektoniska krav varier beroende på vilken nivå arkitekten är i utformningen. På en 

konceptuell nivå sätts idéerna, därefter tillkommer fler och fler detaljer. Det förekommer 

arkitektoniska kvalitéer på olika skalor, vissa ses på distans och andra måste en känna på. Sådana 

kvalitéer om finlir brukar arkitekten bevaka i kravlistorna. För arkitekten är kvalitéer som syns 

viktiga så som fasad, kulör och takutformningen. Beroende på hur van byggherren är att bygga 

hus är de olikt känsliga för nya idéer. En bostadsbyggare är väldigt känslig för att ändra detaljer 

utifrån hans moduler eller typanvisningar. Utmaningen i ett flerbostadshusprojekt är att hitta den 

arkitektoniska idéen för det specifika projektet. Arkitekter vill gärna hitta denna idé så tidigt som 

möjligt i projektet. För arkitekter är det viktigt att alla i ens team är medvetna om vilken grundidé 

huset utgår ifrån, då arkitekter sällan jobbar enskilt med ett projekt. En kvalité som vissa 
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arkitekter tycker är viktig är att lyfta huset i ett större perspektiv. Hur passar huset in i sin 

omgivning, det vill säga gata, kvarter eller stadsdel. 

Komplettering av kraven 

Arkitekter får ofta komplettera byggherrens kravbild då det är en del av deras arbete, vid ovana 

byggherre är det mer förekommande. Arkitekter har erfarenhet av olika byggherrar och har 

således lärt sig olika saker av dessa. Arkitekten har alltså byggt upp en empiri kring hur hen ska 

jobba med olika byggherrar och deras uppdrag. Vilket ger arkitekten en bredare bild av vad som 

går att göra inom bostadsprojekt gentemot byggherrens projektledare som mestadels jobbar inom 

sitt team.  

Om en byggherre har lite krav kan arkitekten bidra med sin kunskap och tillföra ett mervärde till 

projektet. Arkitekten är mån om att få ut så mycket som möjligt av byggherren för att erhålla ett 

brett underlag för att skissa ifrån. Själva skissandet är en form av dialogen med byggherren, ett 

sätt att ta reda på vad hen är ute efter. Arkitekten höjer helt enkelt ribban för projektet, det handlar 

om att göra byggherren införstådd i mervärdet av bra arkitektur.  

En arkitekt kan vara otroligt bra på att gestalta, men det svåra är att hitta en bra lösning med 

många svara regler som även kan vara motsägelsefulla, det är det som gör den talangfulla 

arkitekten. Arkitekten idag är en form av projektledare som måste hantera dessa förutsättningar 

och krav och ändå få till en bra arkitektur. 

Kvalitetssäkring 

Arkitekter kvalitetssäkrar deras projekt med hjälp av ett verksamhetssystem som innehåller ett 

visst antal kontrollpunkter. Verksamhetssystemen liknar ofta ISO-9000 och brukar innehålla en 

processbeskrivning. Det kan även vara så att arkitekter skriver ett kontrakt med sin 

bostadsbyggare, vilket gör att de ska tillhandahålla de ytterligare konsulter som hen behöver. 

Arkitekter brukar även efterfråga gränsdragningslistor och om inte byggherren upprättar dessa 

brukar arkitekten göra det. Den viktigaste gränsdragningen är mellan arkitekt och konstruktörer, 

vem ritar vad, exempelvis ytterväggar: Var går arkitektens ansvar och var slutar deras? Arkitekten 

brukar gå på erfarenhet och se tillbaka på liknande projekt och se om det saknas något. 

Byggherren brukar anlita särskilda konsulter i uppdrag åt arkitekten. I tidiga skeden kan 

arkitekten behöva konsulter i form av: brand, akustik, tillgänglighet, energi, kalkyl, miljö, och 

konstruktion. Ibland agerar ett arkitektkontor generalkonsult och anlitar själv underkonsulter, så 

som kökskonsult, specialister på glas och ljus och konstnärer. Arkitekter kontaktar ibland 

konsulter via sina kontaktnät för rådfrågning om olika idéer de har. Exempelvis kan de fråga en 

konstruktör: Fungerar denna utkragning? Hur ska den här detaljen se ut ungefär? Finns det en 

lösning och påverkar den höjden på balken? Därtill brukar arkitekten ofta kontakta tillverkarna 

då de besitter stor kunskap om sina produkter. 

4.3.2 Briefing processen 

Arkitekten jobbar in programkraven i de tidiga skedena genom ”dialog och skiss”. Processen 

utgår från att byggherren yttrar sina önskemål som arkitekten får tyda via en dialog med hen. 

Därefter utför arkitekten en förslagsskiss och har en dialog med byggherren om skissen. 

Arkitekter brukar inte blanda in byggherren i själva skissen utan utgår ifrån det materialet de har 

samlat in via dialogen och egen efterforskning. ”Dialog och skiss” är en mjuk process: Arkitekten 

börjar i ena änden och skapar sig en övergripande riktlinje. Arkitekten beskriver processen på 
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följande sätt: ”Det är en skapande-process som är rätt svajig och inte alltid går att redovisa hur 

man kom fram till resultatet på ett rationellt sätt,” (Arkitekt B ,2015).  

I sådana cyklar arbetar arkitekten med byggherren tills hen är nöjd. Skissen utmynnar i en 

programhandling till slut. Utöver programkrav som byggherren ställer brukar arkitekten ha 

checklistor för de olika skedena. Dessa kan täcka allt ifrån BBR till en fråga-svar lista till 

byggherren. I denna lista sammanfattar arkitekten alla sina funderingar till byggherren under 

projektet. Denna lista kan arkitekten sedan använda som egenkontroll av hens arbete. Arkitekten 

har en ständig kontakt med byggherren under processen. ”Knepet är att få byggherren att känna 

sig som en del av processen, det ska bli stolta över sin produkt,” (Arkitekt C, 2015). Byggherren 

ska mentalt vara med i processen, hen ska veta hur flerbostadshuset utvecklar sig.  

4.3.3 Ändringar från byggherren och kravbilden 

När byggherren vill göra ändringar i ritningarna förhåller sig arkitekten till ÄTA-listor. Att göra 

stora ändringar i ett projekt är väldigt besvärligt, då det i princip blir ett nytt projekt. Det är viktigt 

att arkitekten är tydlig med när ändringar sker från kontraktet då det brukar bli kostsamt. 

Beroende på om det är fast pris eller budget påverkar det ÄTA olika mycket. 

Arkitekten kan göra avsteg från byggherrens kravbild men då måste avstegen dokumenteras. 

Avsteg kan även skötas via dialog, arkitekten kan ha undersökt en sak och kommit fram till att 

hen har en bättre lösning. Arkitekter brukar hitta en kompromiss till byggherrens krav. En viktig 

del är att motivera avsteget, exempelvis genom att ta in en sakkunnig som kan påvisa att detta 

inte är ett bra krav. Det enklaste för arkitekten är att bevisa för byggherren att hens krav kommer 

medföra extrakostnader. Arkitekterna påpekade att kommunikationen är väldigt viktig för 

arkitekturen: ”Du kan vara hur bra arkitekt som helst men kommunicerar du din arkitektur dåligt 

så är det ingen som vill ha den,” (Arkitekt C, 2015).  

4.3.4 Arkitektens utmaningar med krav 

Byggsystem och ramverk 

Vissa byggherrar har väldigt uppstyrda byggsystem som inte tillåter stora avsteg medan andra 

gör det. Dessa uppstyrda system kan ses som väldigt nedtryckande och hämmande för arkitekten 

eller som stora utmaningar. Rambeskrivningen finns för att styra en standardnivå på bostäderna, 

vilka produkter det ska vara och produktionsättet. 

”De checklistor och rambeskrivningar som byggherrar upprättar skapar ingen 

arkitektur, de har ingen vilja i sig utan innehåller enbart ett produktionsätt, de 

tänker inte på människors liv, hur de vill leva och drömma. Det får du komma med 

som arkitekt.”(Arkitekt A, 2015) 

Att ha en friare kravbild medför att arkitekten kan visa vad hen går för och således hitta nya 

lösningar. Att utforma ett flerbostadshus med mycket krav är något som är väldigt svårt och ses 

som en stor utmaning för arkitekten. Ett vanligt problem när en arkitekt jobbar utifrån ett 

byggsystem är att vissa delar saknas, vilket gör det svårt att få ihop arkitekturen. Därtill är 

byggsystemen väldigt olika utformade, byggsystemen oavsett hur flexibla de är, tenderar till att 

ge ett flerbostadshus en viss utformning. Det svåra är alltså att skapa en identitet för ett 

flerbostadshus med mycket krav. 
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Standarder 

Som en ny arkitekt är utmaningen alla regler som man måste följa så som SIS och BBR. Så länge 

arkitekten är i detta skede ses kraven som ett hinder istället för ett ramverk, När arkitekten har 

fått in reglerna i sin repertoar, blir utmaningen att göra god arkitektur. Ett flerbostadshus med 

samma arkitektoniska kvalité på två olika platser kan variera i pris med en faktor på tio, 

utmaningen ligger således i att förstå projektets förutsättningar, ”inte tänka att jag gör såhär 

oavsett förutsättningar” 

”Att göra bra arkitektur gör ont, det finns inga genvägar, man måste nöta. Utifrån 

ett kommersiellt perspektiv så kan arkitekten återanvända idéer och planer från 

gamla projekt. En erfaren arkitekt har mycket att återgå till och kan då lägga fokus 

på gestaltningen istället för exempelvis köksmoduler.” (Arkitekt C, 2015) 

Nyttjande av arkitektens kunskap 

Arkitekten erbjuder en viss kvalité för byggherren som förstärker produkter och förhöjer 

kravnivån. Arkitekten skapar ett mervärde för byggherren, det är det som arkitekten anser är 

roligt. Arkitekten ska ifrågasätta byggherrens program, det kan ge byggherren nya möjligheter. 

Ett önskemål vore om byggherren kunde vara tydligare i vad hen vill uppnå, en Sketch-up liknade 

modell som byggherren upprättar skulle kunna underlätta processen. Byggherren försöker vara 

så tydliga som möjligt men då de sällan förstår sig på arkitektens arbetssätt så vet de inte vad de 

ska fråga efter för att uppnå ett bra resultat. 

4.4 BIM 
Arkitektens arbete i BIM 

Idag tar BIM-modellen väldigt mycket tid för arkitekten att upprätta då en BIM-modell kräver en 

otrolig noggrannhet från arkitekten. Arkitekten behöver input från olika aktörer när hen bygger 

en BIM-modellen då hen inte har kunskapen inom dessa områden. BIM-modellen ger dock 

vinster för såväl arkitekten och entreprenören. Därtill brukar arkitekterna upprätta egna startfiler 

i sina CAD program: Revit eller Archicad samt ett antal tilläggsprogram för att kunna bemöta 

byggherrens krav.  

Ett flerbostadshus anses inte vara ett avancerat projekt och skulle likväl kunna ritas för hand, men 

om exempelvis ett laboratorium ritas blir det en helt annan sak. Vissa byggherrar förväntar sig att 

flerbostadshuset är byggt i en BIM-modell. Att bygga en sådan modell skulle ta ungefär lika lång 

tid som att bygga det i verkligheten. Vid exempelvis byggandet av laboratorium brukar byggaren 

använda sig av 3d-modellen för att kvalitetssäkra projektet.  

Byggherrens BIM-användande och förståelse 

Arkitekters förhoppning är att byggherrar blir bättre på BIM, då byggherrar inte kan ta till sig 

tekniken. ”Byggherrarna vill att man ska BIMa, men inte hela vägen igenom”. Efteråt frågar de 

ofta om information som inte ingick i avtalet. Arkitekter får lägga mycket tid på att rita dessa 

BIM-modeller vilket är ”onödigt arbete” om byggherren inte utnyttjar modellen fullt ut. 

Arkitekter är inte alltför roade av själva ritandet och upprättandet av BIM-modellen. Arkitekterna 

önskar att byggherren visste mer exakt vad BIM är och vad de själva ska ha modellen till.  
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”Väldigt många arkitektkontor ritar sina projekt på ett intelligent sätt, som 

byggherren inte tar till vara på. Vi som konsulter ligger längre fram än våra 

byggherrar Det är synd då vi har mer att erbjuda. Om de enbart hade sett det, hade 

vi kunna erbjuda och sälja fler tjänster.” (Arkitekt D, 2015) 

Rent affärsmässigt borde byggherrarna använda arkitektens BIM-modeller bättre. Inom 

förvaltningen skulle byggherrar kunna spara stora pengar genom att använda modellen på rätt 

sätt, det blir ett informationssvinn. Arkitekten är inte så hjälpt av 3D-BIM. Arkitekten kan 

föreställa sig ganska väl vad de har skapat i modellen. Vad arkitekter hoppas på är att 

samordningen mellan olika konsulter blir bättre. Arkitekten kan idag i 3D-BIM erbjuda många 

fler tjänster som byggherren inte utnyttjar, Det går få ut dagsljus, akustik, mängdning direkt i 

programmet.   
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5 ANALYS 

Den viktigaste faktorn för en lyckad briefing process är byggherren. Att ha en förståelse om vem 

hen är och vad hens krav är blir en grundförutsättning för att kunna besvara forskningsfrågorna. 

5.1 HUR ANVÄNDER ARKITEKTEN BYGGHERRENS KRAV VID UTFORMNING AV FLERBOSTADSHUS 

Definiera byggherren 

Processen börjar med att arkitekten får ett uppdrag av en byggherre. Beroende på typ av 

uppdragsform: traditionellt, parallellt eller markanvisningstävling kliver arkitekten in i olika 

skeden i byggprocessen och får tillgång till olika omfattande förstudier. Den kritiska faktorn är 

byggherren, då hens erfarenhet, företagets byggsystem och dess målsättningar avgör hur projektet 

kommer fortskrida (Yu W. , 2006). Byggherrar går grovt att kategorisera in i två olika kategorier: 

Byggherren som bygger själva, entreprenören; och byggherren som inte bygger själv, beställaren. 

Där beställaren kan delas in i två typer: erfaren och oerfaren. En oerfaren beställare kan 

exempelvis vara en riskkapitalist, se Figur 5-1. 

 

Figur 5-1: Illustration över de olika typerna av byggherrar. 

Det är viktigt att tidigt kunna identifiera vad det är för byggherre och hens kunskap och 

intentioner (Oyedele & Tham, 2007). Då detta medför olika möjligheter och utmaningar för 

arkitekten. Desto oerfarnare byggherren är ju mer ansvar får arkitekten för projektet.  

Vad är byggherrens krav 

Byggherrens krav kan delas upp i tre kategorier: avtal, byggregler och önskemål. Avtal finns i 

form av ett kontrakt mellan byggherren och arkitekten. Kontraktet i sig påverkar inte arkitekturen 

men det kan finnas krav i kontraktet som gör arkitektens arbete till en utmaning. Vid erfarna 

byggherrerar brukar arkitekten behöva följa deras projekteringsanvisningar och byggsystem. Om 

byggherren har tecknat ett ramavtal med arkitektkontoret kan det vara så att arkitekten måste 

dokumentera och genomföra projektet på ett specifikt sätt. Därefter brukar byggherren definiera 

vilka byggregler och standarder som ska följas för att uppnå ett tekniskt bra hus. Det sista är 

byggherrens önskemål vilket ofta definieras i briefing processen och ger huset sin specifika 

karaktär och arkitektur. Byggherren brukar redan i tidigt skede vilja veta hur mycket de kan tjäna 

på marken, men ingen större bild av vilken arkitektur de vill uppnå. 

Byggherrar

Entreprenörer Beställare

Erfaren Oerfaren
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 Arkitektens syn på krav 

Det arkitekten är intresserad av i kravbilden är sådana krav som direkt påverkar utformningen. 

Fördefinierade byggmoduler så som kök och badrum. Vilken typ av stom- och ventilationssystem 

som används, om byggsystemet tillåter utkragningar och vilka material som får användas. 

Arkitekterna hade en gemensam syn på byggherrens krav: ”Ett krav är ett starkt definierat 

önskemål,”(Arkitekt A, 2015). Vad arkitekten menar är att krav ska diskuteras och ifrågasättas 

för annars kan den arkitektoniska kvalitén förvanskas i byggprojektet. Arkitekters syn på deras 

tjänst är att de höjer värdet och kvalitén på ett byggprojekt, de skapar ett mervärde för slutkunden, 

se Figur 5-2.  

 

Figur 5-2: Arkitektens syn på vad hens tjänst bidrar med. 

Mervärdet går inte att kvantifiera då det inte sitter i själva byggdelarna utan i en helhet enligt 

arkitekten. Detta är något som Lindahl & Ryd (2007) även konstaterade och något som måste 

förtydlias i briefing processen. Generellt anser arkitekten att flerbostadshus inte har en svår 

kravbild gentemot avancerade projekt så som laboratoriemiljöer.  

Arkitektens tankesätt kring krav understöds av bl.a. Oyedele & Tham (2007), en arkitekt ska 

diskutera och ifrågasätta byggherrens krav, det är ett sätt för arkitekten att finna den bästa 

produkten för byggherren. En arkitekt har ofta erfarenhet från fler byggherrar och kan således ha 

en större förståelse om vad som är möjligt inom kravbilden än byggherren.  

 Problem med kravbilden 

Ett vanligt förekommande problem är att byggherren har otydliga krav som inte är sammanställda 

i en version. Detta är något som även Bower, Pearl, & Edwards (1999) konstaterade. En 

konsekvens av detta är att ibland jobbar byggherren och arkitekten med olika kravbilder vilket 

skapar extra arbete. Arkitekterna ansåg även att byggherrar generellt är dåliga på att ta till sig ny 

teknik. Byggherrar kan ställa otydliga krav kring BIM. När projektet är färdigställt frågar 

byggherren efter information som inte går att få ut er den befintliga BIM-modellen. Detta är ett 

exempel på just otydliga förutsättningar som inte definierades i briefing processen. Arkitekterna 

nämner även att när de arbetar med entreprenörer och byggherrar med välutvecklade byggsystem 

blir byggsystem hämmande för arkitekturen och formulerade sig på följande sätt: 

”De checklistor och rambeskrivningar som byggherrar upprättar skapar ingen 

arkitektur, de har ingen vilja i sig utan innehåller enbart ett produktionsätt, de 

tänker inte på människors liv, hur de vill leva och drömma. Det får du komma med 

som arkitekt.”(Arkitekt A, 2015) 

Byggherre Byggherre & arkitekt

Nivån av kvalité

Krav A-idéer



Byggherrens krav och briefing-processen ur en arkitekts perspektiv 

37 

 

Byggsystem från entreprenörerna saknar ibland specifika delar och tenderar till att ge hus ett 

särskilt utseende. Arkitekten vill se en friare kravbild för då kan arkitekten visa vad hen kan 

åstadkomma. Det handlar alltså om tillit och tydlighet mellan de olika disciplinerna (Yu W. , 

2006). Byggherren besitter goda kunskaper kring hur projekt ska utvecklas och hur en affär 

genomförs medan arkitekten vet hur byggnaden ska utformas för att skapa en bra boendemiljö. 

 Konflikter  

En stor del av arkitektens arbete grundar sig i hens kommunikationsförmåga. Vad kan hen sälja 

in till byggherren och hur förmedlar och bevarar hen sin arkitektur. Byggherren däremot vill 

kontrollera processen och se till så att slutprodukten ger bra avkastning och uppnår en hög 

byggteknisk kvalité. Bägge disciplinerna saknar en del förståelse om den andras arbete och har 

olika intressen av projektet. Således blir det viktigt att bägge parternas intentioner blir så tydliga 

som möjligt (Lindahl & Ryd, 2007).  

Byggherrens system bygger till stor del kring BSAB vilket i dagens byggprocess är något 

föråldrat, då det enbart fokuserar på byggdelarnas tekniska data (Ekholm et al. ,2013). Systemet 

är anpassat för projektering och produktionen och tar inte i beaktning de krav som ställs i tidiga 

skeden av briefing processen (Ekholm et al. ,2013). I rambeskrivning omskrivs bl.a. ”allmänna 

krav på utformningen” dessa är väldigt vaga och omnämner termer som ”god arkitektur” och 

”hållbart”. Olika byggherrar utformar även dokumenten på olika sätt. Det är upp till arkitekten 

att tyda vad kraven innebär. Problemet är alltså att ingen upprättad standard finns för hur krav 

identifieras och sammanställs (Ekholm et al. ,2013). Arkitekten blir den personen som ofta får 

agera som brief-taker då hen är den ende personen i processen förutom byggherren som har 

kontakt med övriga konsulter. Då arkitektens design ofta styr resterande utformning kan man 

fråga sig om arkitekten har för mycket ansvar, enligt Yu, Shen, Kelly, & Hunter (2007) borde 

denna person vara opartisk och analytisk. Ett sätt att förbättra förutsättningarna och identifiera 

kravbilden är att genomföra en workshop (Bower, Pearl, & Edwards, 1999; Shen, Li, Chung, & 

Hui, 2004). 

Dessutom är det givet att en arkitekt följer byggherrens byggsystem och standarder. Det 

arkitekten främst vill veta är vad som är unikt med projektet. Vad är det som differentierar detta 

projektet från ett annat. Detta är något som byggherrar ofta glömmer, om det redogörs blir det i 

briefing processen (Ryd, 2004). Det sättet som byggherren kvalitetssäkrar projektet är att de 

kontrollerar sina krav en efter en. Arkitekten skulle hellre vilja diskutera kraven istället för att 

checka av de just på grund av otydligheterna, vilket även förespråkas av bl.a. Ryd (2004) och Yu, 

Shen, Kelly, & Hunter (2007). 

Produktbestämning – Arkitektens metod 

Arkitekten ska från detaljplanen och de upprättade kraven finna den produkt som byggherren är 

ute efter. Det är nu byggherrens kunskap och arkitektens erfarenhet som kommer styra 

produktbestämningen. Arkitekter önskar sig tydlighet och struktur i byggherrens arbete. Det är 

vanligt förekommande att motstridigheter förekommer i kravbilden och att byggherren inte vet 

vem målgruppen för bostadsprojektet är. Om byggherren inte har upprättat en målsättning för 

bostadsprojektet brukar arkitekter kräva att hen upprättar ett program bestående av hens 

kärnpunkter för projektet. Om programmet är för omfattande däremot får arkitekten bryta ned det 

i ett fåtal punkter som hen anser viktiga. Processen är en balansgång: ett smalt program behöver 

kompletteras av arkitekten och ett stort program får komprimeras. Enligt arkitekten ser kravbilden 

grovt ut enligt Figur 5-3. 
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Figur 5-3: Komponenter i ett byggnadsprogram enligt arkitekterna 

Ett av problemen för byggherrarna med denna del av processen är att de har svårt att förstå hur 

en kravbild kan forma ett hus. Olika krav kan göra det till en utmaning för arkitekten att hitta en 

bra arkitektur. Det är vanligt att arkitekten får förklara för byggherren vad de ekonomiska 

konsekvenserna blir för hens krav. Arkitekterna lägger ofta mycket tid på att tydliggöra 

byggherrens intentioner. Byggherrar saknar ofta förståelse kring att vissa ändringar i kravbilden 

under projektet gör att projektet mer eller minder måste ritas om. Att dessa ändringar förekommer 

beror ofta på en otydlig kravbild. Det går att säga att byggherren låser kravbilden redan i 

programskedet. Om byggherren skulle få för sig att ändra något i kravbilden blir det extra 

kostnader enligt ÄTA, beroende på hur avtalet mellan arkitekt och byggherre ser ut. Att just detta 

sker kan bero att byggherren vill se resultat i projektet för att kunna uppnå framsteg således blir 

briefing processen förhastad och missförstånd och otydligheter uppkommer (Yu, Shen, Kelly, & 

Hunter, 2007; Chung, Kumaraswamy, & Palaneeswaran, 2009). 

Arkitekterna ansåg inte att de hade någon specifik metod för att hantera byggherrens krav. Men 

det framgick av intervjuerna att arkitekterna använde sig av någon form av ”dialog och skiss”. 

Metoden bygger mycket på arkitektens tidigare erfarenheter för att finna en produkt som 

byggherren tycker om. Metoden är en iterativ process där arkitekten arbetar utifrån byggherrens 

avtal och anpassar sitt förslag till byggherrens krav och önskemål (Bogers, Van Meel, & van der 

Voordt, 2008). Arkitekten sätter därpå sin egen prägel på byggnaden. Därtill kontaktar arkitekten 

konsulter på uppdrag av byggherren eller självständig för utlåtande kring tekniska krav, för att 

kunna uppnå kravbilden, se Figur 5-4.  

Byggherre Arkitekt

Konsulter

Byggnadsprogram

 

Figur 5-4:Förenklad bild över informationsflödet mellan parterna i arkitektens metod. Streckad pil innebär att 

byggherren sköter första kontakten med konsulten. 

Arkitekten beskriver sin metod på följande sätt: ”Det är en skapande-process som är rätt svajig 

och inte alltid går att redovisa hur man kom fram till resultatet på ett rationellt sätt,” (Arkitekt 

B, 2015). Byggherren är inte med i själva produktframtagningen utan får via dialog redogöra för 

vad hen anser bör ändras vid olika tillfällen under projektet. Metoden börjar i en ”grov skiss” och 

övergår mer och mer till en detaljerad skiss med plan, fasad, sektion och modell. En av arkitektens 
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synpunkter på byggherren är att byggherren inte förstår arkitektens skapande process (Bogers, 

Van Meel, & van der Voordt, 2008). Det tar lång tid för arkitekten att upprätta en modell utifrån 

byggherrens krav. Arkitekterna har löst det på exempelvis detta sätt: ”Knepet är att få byggherren 

att känna sig som en del av processen, det ska bli stolta över sin produkt,” (Arkitekt C, 2015).  

Arkitektens tillvägagångsätt enligt denna studie följer inte direkt de modeller som har undersökts. 

Men det går att säga att arkitekten har identifierat några av principerna från bland annat Peña & 

Parshall (2012) och Duerk (1993). I programskedet utgår arkitekten från byggherrens krav, 

genom dialog försöker hen identifiera byggherrens behov och vad som är kärnan i projektet. Om 

byggherrens program är bristande får arkitekten testa olika koncept för att hitta en produkt som 

passar denne. I bl.a. Peña & Parshall (2012) och Shen, Li, Chung, & Hui, (2004) modellerna för 

kravhantering förespråkas att arkitekten ska skilja på briefing och design. Briefing processen ska 

genomföras innan arkitekten angriper med ett designförslag. Att arkitekten inte gör på detta sätt 

och ritar olika förslag, koncept i tidigt skede kan ha att göra med att det är enklaste sättet för 

byggherren att förstå slutprodukten. Arkitekterna har definierat att processen blir enklare ju oftare 

de har jobbat med en specifik byggherre. Detta då parterna vet vad den andra kan prestera och en 

tillit och förståelse har byggts upp. Det är just vid nya parter som processen blir längre och 

svårare. När arkitekten inte vet vad byggherren förväntar sig och byggherren uttrycker sig på ett 

annat sätt kring krav. Detta tyder på att arkitekten och byggherren inte har en utarbetad metod 

utan att det just är en mjuk process som grundar sig i god kommunikation. 

 Egna lösningar 

Arkitekterna har funnit olika arbetssätt för att handskas med kraven i ”dialog och skiss”. Vissa 

arkitekter sammanställer byggherrens krav i checklistor för att kontrollera att alla kriterier är 

uppföljda, andra arbetar in kraven i deras arbetsprocess, då det är för många krav att handskas 

med. Arkitekter har även utvecklat egna metoder för att dokumentera och kvalitetssäkra projekten 

utöver deras verksamhetssystem. Arkitekter kan ibland upprätta Sketchbooks för att dokumentera 

hens tankegång kring designen. Eller fråga-svar formulär för att se över alla krav och funderingar 

som har uppstått under projektet. När arkitekten gör en programhandling eller systemhandling 

kan hen antingen ha tillgång till konsulter från byggherren eller kontakta konsulter själv för 

utlåtanden kring tekniska detaljer i bygget. Arkitekten är även hjälpt av tilläggsprogram i hens 

ritprogram för att kontrollera krav. Arkitekterna använde sig inte av något tekniskt system för att 

dokumentera kravbilden utan det sker via mail, telefon och fysiska möten. 

Briefing processen finns väl utvecklad inom forskningen och litteraturen. Den talar om 

workshopmodeller för att finna en produkt som garanterar att alla parter är nöjda. Det nämns 

bland annat att mått på flexibilitet på krav skulle underlätta för arkitekten (Bogers, Van Meel, & 

van der Voordt, 2008). Något som ska eftersträvas är att kravhanteringen måste ändras från en 

lista med kontrollpunkter till en faktisk briefing process (Ryd, 2004). Det finns byggherrar som 

har hittat en bra samarbetsmetod med arkitekten för att hitta en bra lösning. Däremot finns ingen 

modern standard för hur krav ska sammanställas och omvandlas till byggnadsprogram (Ekholm 

et al. , 2013) 
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5.2 HUR KAN BRIEFEN OCH BRIEFING PROCESSEN FÖRBÄTTRAS FÖR ATT SES SOM ETT VERKTYG SOM 

FUNGERAR FÖR SÅVÄL ARKITEKTEN OCH BYGGHERRE 

Brister i dagens byggprocess 

Beroende på vad arkitekten har kommit överens med byggherren sträcker sig hens arbete från 

tidiga skeden till uppföljningen i byggprocessen. Under byggprocessen finns det ett antal moment 

som dyker upp i de olika skeden som är kritiska för att arkitekturen ska uppnå en viss kvalité och 

byggherren ska bli nöjd, se Figur 5-5.  
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Figur 5-5: Kritiska moment i byggprocessen enligt arkitekten, svart-markerat är var BIM-modeller brukar komma in i 

projektet. 

I tidiga skeden kan byggherren vilja veta vad som går att tjäna på marken. Alltså hur mycket hen 

kan exploatera vilket redogörs i nyckeltal som BOA/BTA. Beroende på vilken uppdragsform 

projektet antar är olika kvalitéer viktiga. I tidiga skeden brukar kvalitéer vara i en målande bild 

där hållbarhetsfrågor är väldigt aktuella. När projektet sedan övergår i detaljplaneskedet sätts en 

stor del av begränsningarna, exempelvis: storleken på byggnaden, verksamhet och antal våningar. 

Då det kan ta lång tid mellan detaljplan och lagfart kan ett kunskapstapp ske då de 

projektinvolverade byts ut. 

För en tydligare brief i de tidiga skedena och detaljplaneskedet måste ramar och restriktioner 

kring vad som går att upprätta på tomten förtydligas samt hur tidplanen för projektet ser ut (Yu, 

Shen, Kelly, & Hunter, 2007). Dessa dokument och tidplaner upprättas ofta av byggherren i hens 

förstudie. Beroende på byggherrens erfarenhet kan omfattningen av förstudien variera. Beroende 

på hur byggsystem och rambeskrivningar är formulerade kan det göra det till en stor utmaning 

för arkitekten att finna en produkt. 

Byggherrens avtal, byggregler och önskemål sätter ramarna för projektet och det är arkitekten 

som får definierar kravbilden för hen. Utifrån arkitektens förslag kan ett första pris sättas på 

projektet. Det är i programskedet som arkitekten ofta börjar med BIM-modellen. När 

programhandlingen har blivit godkänd av byggherren börjar arbetet med systemhandlingen. 

Arkitekten ser systemhandlingsskedet som en utmaning då ”arkitekturen ska överleva de tekniska 

systemen,” (Arkitekt A, 2015) från de andra konsulterna. När systemhandling och 
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bygglovshandlingen har upprättas kan flerbostadshusets lägenheter börja säljas. Säljmaterialet är 

kritiskt, för det är den produkt som byggherren lovar till slutkunden. Sen beror slutprodukten som 

upprättas i bygghandlingarna på vilket kontrakt som finns mellan byggherren och entreprenören. 

I briefing processen har byggherren en tendens att inte förstå sig på arkitektens metod och således 

inte nyttja hens kunskap fullt ut (Bogers, Van Meel, & van der Voordt, 2008). Dessutom kan 

byggherren vara otydlig i vad hen vill uppnå med projektet och vad som ska ingå från början. Att 

vissa byggherrar inte är införstådda med hur de vill nyttja den efterfrågade BIM-modellen gör att 

arkitekten får lägga, i dess mening, onödiga resurser på arbete som skulle kunna allokeras till en 

annan del av projektet. Det kan vara så att byggherren har dålig kommunikation med arkitekten 

och hens tidsplanering (Yu W. , 2006). Samtidigt ser arkitektens syn på att andra discipliners 

ingripande på deras ritning som en utmaning. Arkitekten får lägga tid och diskutera med dessa 

parter för att säkerhetsställa att designen inte förvanskas. Vilket är en del av deras metod men det 

är långt ifrån det optimala sättet att genomföra briefing processen. 

Metoder för briefing processen 

Det finns flertal teoretiska och praktiska metoder för en lyckad briefing- och byggprocess. 

Metoderna utgår ifrån en workshopmodell. Arkitektens ”dialog och skiss” kan ses som en enkel 

workshop. Den fungerar för dagens arkitekter men det är just otydligheterna och missförstånden 

som uppstår under processen som problematiserar den. Arkitekten anser att byggherren inte 

förstår hen och metoden de använder. Det är just detta som exempelvis PS, DF, CE, VM och ICT 

metoderna försöker lösa: Att alla parter i briefing processen ska vara införstådda i en gemensam 

målsättning, kravbild och tillvägagångsätt. 

Workshop-modellen 

En ny framework har utvecklats med en grundsten i tydlighet kring val och förståelse kring de 

olika parternas kunskapsområden och arbetsmetod. En process där man skiljer på dialog och 

skiss. Där intressenter och konsulter kontaktas innan arkitekten påbörjar sin design (Peña & 

Parshall, 2012).  

Modellen är en sammanfattad version utav arkitektens identifierade brister i processen och de 

studerade workshop-modellerna. Modellen utgår ifrån Peña & Parshall (2012) två faser: briefing 

och design. Genom att separera designen från briefen skapas förutsättningarna för att tydliggöra 

parternas intentioner med byggprojektet och upprätta en struktur i processen (Peña & Parshall, 

2012). Workshop-modellen ändrar i sig inte hur arkitekten jobbar ifrån en grov skiss till ett precist 

underlag utan förtydligar och fokuserar på det arbete som sker innan skissen påbörjas, se Figur 

5-6. 
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Figur 5-6: En ny framework för briefing uppdelat i två faser, briefing (vit) och design (svart), de mindre cirklarna 

representerar delaktiviteterna från faserna. 

Briefing-teamet 

Workshop-modellen utgår ifrån ett briefing-team bestående av involverade arkitekter och 

byggherren. Det är upp till byggherren att bestämma vem som ska brief-facilator dvs. leda 

workshopen. Det enda kravet är att denna person ska vara opartisk och analytisk för att uppnå en 

hög kvalité på briefing processen (Yu, Shen, Kelly, & Hunter, 2007).  

Fas 1 – Briefing 

 Inledning 

1. Tydliggöra parternas arbetsmetod (tidsplanering) 

Att tydliggöra förutsättningarna är en grund för lyckade projekt (Yu, Shen, Kelly, & Hunter, 

2007). Inledningen ska ses som en möjlighet att sälja in sina tjänster och kompetens till varandra. 

Byggherren och arkitekten presenterar hur de arbetar med byggprocessen vilken tidsplan de har 

i åtanke och vad de kan hjälpa de andra med i byggprocessen. I denna del diskuteras även vilka 

övergripande avtal som gäller mellan parterna. Byggherren tydliggör med vilka 

produktionssystem och tekniska dokument hen arbetar och arkitekten förtydligar hur de förhåller 

sig till ändringsarbeten. Dessutom ska arkitekten tydliggöra hur uppföljning och 

återkopplingsarbetet ska se ut. På detta sätt blir såväl byggherre och arkitekt förstående om hur 

den andra arbetar och dess intention vilket medför att otydligheterna minskar (Lindahl & Ryd, 

2007). 

2. Brief - Identifiering av byggherre, hens krav och avgränsningar  

När bägge parterna känner sig bekväma med hur den andre jobbar, dess kunskap och vilka avtal 

som ska gälla kan processen gå vidare. Det är i detta skede som byggherren börjar med att 

presentera vilka byggregler som ska följas, hur kvalitéerna ska uppnås och vilka avgränsningar 

som gäller. Därefter presenterar byggherren sina önskemål för projektet. Om byggherren inte har 

några sådana får arkitekten i nästa skede komplettera dessa i dialog med hen. 
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Break down 

1. Ifrågasätta och diskutera krav 

I det här skedet ska arkitekten och byggherren få möjlighet att reflektera över de olika kraven 

som har ställts och vilka som anses vara de viktigaste för projektet. Dessa identifierade kriterier 

definieras som values i enlighet med Duerk (1993) och Shen, Li, Chung, & Hui (2004) Arkitekten 

kan här lyfta de krav som hen anser ger arkitektonisk kvalitén och byggherren kan lyfta de krav 

som är avgörande för ett lönsamt projekt. För att förenkla och förtydliga diskussionen ska kraven 

diskuteras och kategoriseras utifrån Peña & Parshall (2012) fyra kategorierna: funktion, form, 

ekonomi och tid. Kraven dokumenteras via en ICT-portal i ett schematiskt kravdiagram enligt 

Shen, Li, Chung, & Hui, (2004), se Figur 5-7. En ICT-portal används så att alla intressenter senare 

i processen kan ta del av kraven och göra briefing processen mer tids- och kostnadseffektiv 

(Chung, Kumaraswamy, & Palaneeswaran, 2009). 

 

Figur 5-7: Schematisk illustration över första steget av kravdiagrammet som skapas i workshopmodellen. 

2. Definiera krav och sätt flexibilitet på krav 

De krav som sedan har lyfts i diskussionen ska därefter smalas av. Argumentation kring vilka 

krav som byggherre och arkitekten anser viktigast förtydligas med FAST-diagram enligt Shen, 

Li, Chung, & Hui (2004). De kraven som sedan har definierats får därefter ett flexibilitetsvärde. 

På detta vis är det klart och tydligt vad arkitekten ska utgå ifrån och prioritera i design-fasen 

(Shen, Li, Chung, & Hui, 2004), se Figur 5-8. 

 

Figur 5-8: Utveckling av kravdiagrammet från steg ett. Där kraven specificeras med FAST-diagram och tilldelas 

flexibilitet. 

3. Definiera intressenter  

När kravbilden har upprättats diskuterar byggherren och arkitekten vilka intressenter som måste 

involveras i processen. Detta för att kunna säkerhetsställa de upprättade kraven kommer uppfyllas 

samt kunna specificera kvalitéerna på en mer detaljerad nivå. Att detta görs först nu gör att 
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kostnaderna hålls ner och att de tidigare skedena i workshopen fokuserar på de values som utgör 

kärnan av denna briefing processen (Chung, Kumaraswamy, & Palaneeswaran, 2009).  

Fas 2 – Design 

 Programskiss 

1. Komplettering av kravbild 

Via en workshop får intressenter utgå ifrån det upprättade kravdiagrammet och specificera vilka 

problem som kan uppkomma och vad arkitekten ska tänka på vid utformningen. Detta ger 

arkitekten möjlighet att uppnå en mer analytisk design och en högre kvalité uppnås i briefing 

processen (Shen, Li, Chung, & Hui, 2004). Dessa redogörs i form av detaljerade krav som ligger 

underordnade de specifika kraven, se Figur 5-9. Intressenterna kan sedan komplettera kravbilden 

utifrån ICT-portalen i 3. Utvärdering. 

 

Figur 5-9: Kravdiagrammets uppbyggnad efter det att intressenter och konsulter har gett sina åsikter. 

2. Programskiss 

Utifrån de upprättade diagrammen med kraven kan nu arkitekten göra en programskiss. Kraven 

har brutits ned och kravspecifikationen är tydliggjord för alla parter. Detta gör att parterna har en 

gemensam målsättning för projektet och risken för lappkast minskar. 

3. Utvärdering 

Programskissen evalueras sedan mot de uppställda kriterierna och vad byggherren anser om den. 

Uppfyller inte programskissen kraven itereras processen från designfasen. På detta sätt arbetar 

arkitekten med byggherren tills de har funnit en gemensam produkt. När byggherren är nöjd 

beslutar hen om projekteringen. Således har en briefing process uppnåtts där alla parter integreras 

på ett effektivt sätt. En systematisk briefing process har etablerats, detta lägger grunden för en 

effektivare briefing process med tätare integrering (Kamara, Anumba, & Evbuomwan, 2001) 

4. Uppföljning 

Genom att ha tecknat ned huset i en kravbild går det efter projektet att se över om kraven har 

uppnåtts och utvärdera om projektet anses lyckat eller inte. Därtill har en detaljerad 

kravspecifikation upprättas som kan återanvändas i ett nytt projekt. Detta är något som möjliggör 

att mäta och dokumentera framgångsfaktorer något som Lindahl & Ryd (2007) identifierade som 

bristfälligt i dagens briefing process.   
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6 DISKUSSION 

Kapitlet redogör för brister i studien och dess signifikans. Första avsnittet utvärderar studien i 

sin helhet och andra avsnittet redogör för workshop-modellens signifikans. 

6.1 OM FORSKNINGSFRÅGA 1 
Det visade sig att arkitekten inte har någon exakt utarbetad metod för briefing processen, vilket 

kan bero på ett antal aspekter.  

Om intervjuerna 

De arkitekter som intervjuades hade alla åtminstone 15 år erfarenhet av yrket men nämnde att de 

arbetar utifrån tidigare erfarenhet i kombination med ”dialog och skiss”. Intervjuunderlaget 

fokuserade på väldigt tekniska aspekter av kravbilden och försökte identifiera problem och 

metoder som arkitekten uppfattade och använde sig av.  

Arkitekterna uttryckte en viss svårighet att besvara frågorna i intervjuunderlaget. Speciellt de 

som handlade om kravhärledning och hur deras arbetsmetod med byggherrens krav såg ut. De 

kunde dock väldigt väl besvara hur byggprocessen ur deras perspektiv såg ut. Då intervjuerna 

inte fokuserade på specifika genomförda byggnadsprojekt utan ett generellt perspektiv på 

kravhanteringen med flerbostadshus gav arkitekterna generella svar. Detta medförde att en 

identifiering av hur arkitekten arbetar med specifika krav och hens tankar kring dessa inte gick 

att få ut i detalj, vilket i sig påverkar lösningsförslaget. Men då målsättning var att finna en lösning 

kring hur briefing processen ska förbättras för att gynna bägge parterna ses detta inte som ett 

problem. Arkitekterna nämnde även att flerbostadshus inte ses som avancerade projekt och detta 

kan förklara att deras metod inte följer ett strikt tillvägagångsätt. En annan anledning kan vara att 

byggherrarna själva inte ställer fler krav än att deras projekteringsanvisningar följs, det är deras 

sätt att se till att kvalitén uppnås.  

När intervjun genomfördes var forskningsfråga nummer två annorlunda formulerad nämligen:  

 Vilka förbättringsmöjligheter finns att göra i arkitektens BIM-program för att underlätta kravhanteringen? 

Den faktiska frågan som besvarades var: 

 Hur kan briefen och briefing processen förbättras för att ses som ett verktyg som fungerar för såväl 

arkitekten och byggherren? 

Bägge frågorna utgick ifrån samma målsättning att förbättra kravhanteringen. Men då teorin i 

denna studie identifierade problem med själva briefingen-processen som är det överliggande 

systemet till kravhanteringen. Så ses en processoptimering som mer relevant och intressant 

framför en teknisk lösning. En senare studie kan istället fokusera på en teknisk lösning (BIM) 

utifrån den workshop-modellen som identifierades i forskningsfråga 2. 

Om teori och empirin 

Arbetet har utgått ifrån ett begränsat teoretiskt område. Briefing och briefing processen är något 

som har tillämpats mycket i tillverkningsindustrin men inte i byggindustrin. Många av de metoder 

som redovisades är teoretiska modeller som saknar verklig applicering och är utvecklade under 

det senaste årtiondet. Litteraturen omfattar problem som uppfattas av arkitekter och byggherrar i 

olika delar av världen. Arkitekten och byggherrens roll särskiljer sig olika världsdelar emellan. 
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Där hen är mer eller mindre inblandad i hela byggprocessen. Däremot har PS och Duerk’s 

frågematris funnits sedan åtminstone 20 år tillbaka, modellerna är utvecklade i USA och det kan 

vara en av anledningarna till att de inte används i större utsträckning eller att de inte är bekanta 

med de i Sverige.  

Rambeskrivningarna skulle ge en bild av en av byggherrens dokument som frekvent används av 

arkitekten vid framtagning av flerbostadshus. Det visade sig av intervjuerna att ett flertal andra 

dokument och övergripande byggsystem styr i allt större utsträckning över arkitektens arbete och 

att rambeskrivningar är ett dokument i mängden. Därtill är de två rambeskrivningarna inte direkt 

jämförbara då de används i olika skeden av byggprocessen. Rambeskrivningarna kunde dock 

ändå ge en förståelse om hur den övergripande kravbilden rent tekniskt ser ut.  

Om användandet av workshopmodeller 

Vad som är intressant är att ingen specifik metod hade identifierats. En av anledningarna kan vara 

att det är för resurskrävande och kostsamma att genomföra en workshop. Så byggherren ser ingen 

vinst i att använda och utveckla en sådan. Troligare är dock att byggherrens upprättade 

byggsystem som även täcker in briefing processen används istället för briefing modeller. Studien 

har inte gått in på deras byggsystem då dessa är svåråtkomliga och ofta sekretessbelagda. Men 

byggsystem är enligt arkitekterna ofta utformade på ett sådant sätt att de inte kan testa nya 

metoder och lösningar. Det är just detta som denna modell försöker svara emot. Tydliggöra 

ramarna på ett sådant sätt att bägge parterna känner sig bekväma med den uppkommande 

byggprocessen.  

En av anledningarna till att arkitekten använder just ”dialog och skiss” är att det är en metod som 

utvecklats ifrån praxis. De har slutat att reflektera över om de genomför ett projekt på effektivaste 

sätt. Därtill är det viktigt att poängtera att arkitekten är konsult till byggherren. Arkitekten arbetar 

således efter hens direktiv och fakturerar efter hur mycket tid hen har lagt ned på projektet. 

Byggherren försöker alltid hålla kostnaderna nere men kanske inte alltid tänker på problem som 

kan uppstå senare i processen på grund av kostnadsbesparingar. 

Signifikans 

Totalt har fyra intervjuer genomförts och två rambeskrivningar samlats in. Intervjuerna och teorin 

har belyst liknande brister inom: Byggherrens krav, byggherrens förståelse om arkitektens 

process och arkitektens syn på deras metod: ”dialog och skiss”. Således går det att säga att 

resultatet inte är representativt för hela den svenska marknaden. Däremot har studien gett en 

förståelse om hur arkitekter tänker kring de upprättade system som byggherren använder vid 

flerbostadshusprojekt. Denna kritik mot att byggherren är otydlig med vad hen vill uppnå och att 

krav sällan är sammanställda i ett koncist format har identifierats. Angående arkitektens metod 

är det en form av ”dialog och skiss” som är det som närmast kan beskriva deras metod med 

byggherrens krav.  

6.2 OM FORSKNINGSFRÅGA 2 
Om utformningen av workshopmodellen 

Workshopmodellen som har identifierats bygger på några identifierade brister och teoretiska 

möjligheter. Att se över de avgörande faktorerna för workshopen kan tydliggöra vilka risker det 

finns med att implementera workshop-modellen.   
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Tydliggöra förutsättningarna 

Att särskilja på brief och design ger arkitekten och byggherren möjlighet att tydliggöra deras 

intentioner och minska på de missförstånd som förekommer och öka den arkitektoniska kvalitén. 

Detta i sig är inget nytt, arkitekten diskuterar kraven med byggherren, men hen gör det inte med 

en specifik metod. Således händer det att hen börjar skissa för tidigt och byggherren får en 

produkt som hen inte är nöjd med och kommer kosta extra att ändra.  

Enligt arkitekten beror otydligheter i kravbilden på byggherren men det kan likväl vara så att 

arkitekten inte klarar av att hantera kraven. Utifrån workshopmodellen går det inte att avgöra om 

en mer ingående diskussion kommer förbättra slutresultatet men en bättre grund skapas att utgå 

ifrån. En risk med att införa fler diskussionssteg i processen är att arkitekten kommer ta del av 

ännu fler krav och kriterier vilket kan komplicera processen. Men workshopmodellen är utformad 

för att få kraven i ett sorterat format. 

Diskutera kritiska punkter 

Att lyfta kritiska faktorer från bägge parterna borde tydliggöra vad varderas intention är med 

projektet. Vilket har påpekats av såväl teori och intervjuer är ett bristande område. Således bör 

steget förenkla och förtydliga processen. Enligt arkitekten är det ett asymmetriskt förhållande 

mellan byggherren och hen, där arkitekten ofta får vägleda byggherren till en bra produkt. 

Däremot sätts begränsningar av byggherrens byggsystem. Genom att lyfta och diskutera 

problemen som kan uppkomma och var fokusen ska ligga i projektet möjliggör det en mer 

medveten design och ett jämnare förhållande. 

PS, FAST och FPS 

Workshopmodellen utgår från (Shen, Li, Chung, & Hui, 2004) modell för briefing processen med 

ett inslag av (Peña & Parshall, 2012). Från intervjuerna framkom att det är arkitekten som ska 

komma med idéerna om hur huset ska se ut. Arkitekten såg det som sitt yrke att översätta 

byggherrens krav till en färdig produkt. Arkitekten är även beroende av hur väl hen kan förmedla 

sin arkitektur till byggherren då kommunikation mestadels är verbal och med skisser. Att 

arkitekten föredrar att skissa framför att diskutera kan göra att kvalitéer bortses ifrån. Samtidigt 

ansåg arkitekten att byggherren har svårt att förstå hur ett krav sätter begränsningar till ett hus.  

Genom upprättandet av ett FAST diagram med kategorierna från PS: Funktion, form, ekonomi 

och tid har arkitekten och byggherren en gemensam grund att diskutera ifrån. Samtidigt tydliggör 

diagrammet hur ett specifikt krav påverkar byggnaden och förenklar diskussionen. Teoretiska 

modeller som förekommer i andra branscher så som tillverkningsindustrin har inte studerats. 

Utifrån den forsknings som finns inom byggsektorns briefing process är de redovisade teorierna 

några av de mest frekvent förekommande. Huruvida dessa teorier ger den mest optimala 

lösningen är osäkert. Däremot ger modellerna en övergripande bild av hur en briefing processen 

generellt bör genomföras.  

Involvera konsulter 

Arkitekten involverar redan idag olika konsulter i sitt arbete, dessa är dock oftast sådana konsulter 

som påverkar form och design av projektet. Vanligtvis involveras konsulter först mer ingående 

när programskissen är färdigställd. Arkitekten brukar dock samla in utlåtande om olika krav i 

programskedet. Genom att ha en gemensam bild med byggherren om vilka funktioner som huset 



6. Diskussion 

48 

 

ska ha, kan rätt konsulter involveras redan innan designen har påbörjats och således skapa en 

medveten design. Arkitekten kan då designa utifrån kraven istället för formen.  

Beroende på hur minutiöst denna workshopmodell genomförs finns det risk för att utlåtande 

bortses ifrån. Därtill då det inte finns någon faktiskt produkt att utgå ifrån kan konsulterna ha 

svårt att uttrycka sig om vad som bör beaktas och ändras i kravbilden. 

Programskiss 

Programskissen är arkitektens verktyg för att verifiera att byggherren har fått rätt produkt. Genom 

att ha en mer strukturerad process med byggherrens krav och intentioner bör programskissen 

uppnå en högre kvalité. Arkitekterna nämnde bl.a.: ”Ett knep är att få byggherren att känna sig 

delaktig i processen,” (Arkitekt C, 2015). Med denna workshopmodell är byggherren en del av 

briefing processen. Ett problem som kan uppstå är att byggherren inte har möjlighet att avsätta 

den tiden som krävs för att genomföra workshopmodellen. Men genom att digitalisera kravbilden 

och göra den tillgänglig för alla intressenter minskas antalet obligatoriska moment. Det finns 

dock fördelar att genomföra vissa moment analogt då en ICT-portal inte klargör alla intentioner. 

Uppföljning 

Ett moment som sällan genomförs eller görs på ett ineffektivt sätt är uppföljning av projekt. Detta 

då det är lång process och att det är svårt att utvärdera slutprodukten. Genom att ha en upprättad 

kravbild i form av FAST-diagram kan en klarare bild skapas av vad som har genomförts och vad 

som inte har. Workshopmodellen är dock bara en skalmodell så uppföljning av specifika form-

krav kan vara svårt att åstadkomma. För detta skulle vidare studier behöva göras. 

Signifikans 

Den modell som har presenterats är på en teoretisk nivå och är således inte verifierad att ge ett 

bättre resultat i briefing processen. Men när såväl teori och empiri talar om tydligare-,precisare- 

och sammanställda krav har modellen potential att förbättra briefing processen.  
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7  SLUTSATS 

 

Hur använder arkitekten byggherrens krav vid utformning av flerbostadshus? 

 

Arkitekten använder sig inte av någon specifik metod för att hantera byggherrens krav. Utan 

arkitekter använder sig av en form av ”dialog och skiss”. Detta är en iterativ process där 

byggherrens krav diskuteras och därefter kompletteras av arkitekten. Utifrån den kompletterade 

kravbilden skissar arkitekten ett förslag, som sedan modifieras tills byggherren är nöjd. 

 

Hur kan briefen och briefing-processen förbättras för att ses som ett verktyg som fungerar 

för såväl arkitekten och byggherren? 

 

Genom att införa den redovisade workshopmodell som bygger vidare på arkitektens befintliga 

briefing metod och som fokuserar på att tydliggör byggherrens och arkitektens intentioner, skapas 

förutsättningarna för en standardiserad briefing process. 

 

Vad betyder det för arkitektens roll 

Byggherren och arkitekten har gått olika vägar under de senaste årtionden. Arkitektens en gång i 

tiden centrala roll har övergått till att ansvara enbart för det estetiska. Medan byggherren har tagit 

över arkitektens centrala roll i byggprocessen. Fokus har således flyttats från att själva 

arkitekturen är det viktigaste till att projekten gör en god vinst. Oavsett hur byggherrens 

byggsystem ser ut är det arkitekten som skapar målbilden och det första utkastet för byggherren. 

Att sedan detta utkast formar hela projekteringen gör att steget blir väldigt viktigt. Idag då 

kravbilden blir alltmer komplicerad behövs en person som förstår sig på helheten och är med 

ifrån början av projektet. En person som kan leda denna process och garantera att kravbilden 

uppfylls. Men denna process måste göras på ett systematiskt sätt så att alla iblandade parter kan 

följa och delta i den. Detta är en början till en bättre briefing- och byggprocess där arkitekten får 

ha mer ansvar och kanske till och med leda den. 

 

Vidare forskning 

Då denna studie enbart har vidrört vid vad som kan förbättras i briefing processen. Skulle den 

redovisade workshopmodellen behöva utvärderas fullständigt genom att testas på ett 

flerbostadshusprojekt. Detta för att kunna identifiera en mer exakt indelning av kraven och 

identifiera förbättringsområden.  

Då grunden för en schematisk bild av kravbilden skapas med denna workshopmodell kan det 

även vara intressant att undersöka hur workshopmodellen kan knytas samman med parametrisk 

design för att utveckla ett helt kravstyrt flerbostadshus.  
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BILAGA 1 – LULEBOS PROJEKTERINGSANVISNING 
 

Sammanfattning av projekteringsanvisningen 

Lulebo projekteringsanvisningen gäller för såväl ombyggnad, nybyggnad samt reparations- och 

underhållsarbete oavsett entreprenadform och verksamhetsområde.  

Allmänna krav 

Lulebo ställer flexibla krav på utformningen och det är upp till arkitekten att tolka: lokala 

förhållanden, utformning och orientering, utemiljö, topografi, klimat, växtlighet, materialval och 

identitet.  

I beskrivning av hur den arkitektoniska utformningen ska utföras använder Lulebo sig bl.a. av 

ordval som: ”god arkitektur”, tillvaratagande, tilltalande, tryggt, sociala samvaro, naturligt sätt, 

”hitta och känna igen”. 

Därtill redogör Lulebo hur miljö- och arbetsmiljöplanen och ska upprättas. De belyser även 

vikten av utbyggnadsmöjligheter, energihushållning, materialval, fuktsäkerhet, 

demontering/rivningsplan och konstnärlig utsmyckning. 

0 Sammansätta byggdelar och installationssystem 

01 Sammansatta byggdelar 

Lulebo ställer flexibla såväl som icke-flexibla krav på Entréer, Fläktrum, Undercentral, 

utomhusförråd och sophus. De redogör för vilka kvalitéer som ska eftersträvas i vardera plats och 

föreslår hur dessa kan uppnås. Därtill specificerar de vilken ljudklass som huset ska uppnå. 

1 Undergrund, underbyggnad, skyddande lager i mark, 

Lulebo definierar hur utförandet av isolering av undergrunden ska genomföras. De tydliggör även 

hur grundkonstruktionen för huset ska genomföras och ger rekommendationer om vilken 

grundläggningsteknik som föredras. 

2 Bärverk 

Lulebo ställer ett generellt krav som belyser att stommen ska anpassas efter bästa helhetslösning 

avseende flexibilitet och förnyelse av byggnadsdelar och installationen som har en kortare 

livslängd än stommen. De rekommenderar även vilken typ av stomme som föredras. Därtill 

definierar de hur de ser på användandet av bärande innerväggar.  

Lulebo definierar hur stominnerväggar, ytterväggar och sockel ska utformas.  

Därtill definierar de att ett minsta språng och takfots mått. De specificerar även hur taket ska 

målas och hur snö undviks i kalla tak. Dessutom definierar de lutningen på taket och omskriver 

att inåtlutande tak inte får förekomma, hur takavvattningen ska utföras och hur takhuvar och 

dylikt ska utformas. 

4 Rumsbildadande byggdelar, huskompletteringar, ytskikt och rumskompletteringar 

Lulebo definierar att ljud och brandutredningen alltid ska upprättas.  
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41. Klimatskiljande delar och komplettering i yttertak och ytterbjälklag 

Lulebo specificerar att luftade utrymmen ska vara inspektionsbara och installationsdelar ska vara 

tillgängliga i de luftade utrymmena. Därtill definierar de att skydd ska finans mot skadedjur i 

takfoten. 

Lulebo specificerar även att yttertak alltid ska konstrueras som ”kalla tak”. 

42. Klimatskiljande delar och komplettering i yttervägg 

Lulebo har allmänna krav kring stabilitet, utförande, underhåll, materialval, sättningsrisker och 

statusbedömning av ytterväggen. 

Lulebo har även upprättat krav för fasadbeklädnaderna. Därpå finns krav och rekommendationer 

för: fönster, dörrar och skärmtaks egenskaper, placering och hur de ska installeras. 

43. Inre rumsbildande byggdelar 

Lulebo ger rekommendationer hur materialval ska göras för lätt underhåll. Därtill belyser lulebo 

vikten av buller och rumsakustik, flexibilitet, låsning av innerdörrar och övriga krav på 

komplettering av dörrar. 

Lulebo ger även rekommendationer för hur rum med hög fuktbelastning ska konstrueras. Därtill 

viktiga krav hos innerväggar och tambur- och innerdörrar, så som inbrottsskyddsklass, fodrets 

utformning och trösklar. 

44. Invändiga ytskikt 

Lulebo ger generella krav på att ytskikt ska väljas med hänsyn till rumsfunktion och att våtrum 

ska ha vattentäta heltäckande utförande och vara halksäkra. Därtill definierar Lulebo ytskikt för 

golv, vägg och innertak samt vilka kvalitéer ytskikten ska ha och vad för ytskikt som gäller i olika 

rumstyper.  

45 Huskomplettering 

Lulebo specificerar vilka kriterier som är viktiga att beakta vid utformningen av balkongen för 

enkelt underhåll och ombyggnation. Därtill specificerar lulebo hur räcken ska konstrueras och 

bekläs. 

46 Sammansatt rumskomplettering 

Lulebo har specificerat vilken köksinredning som ska finnas i olika typer av lägenhet och vilka 

mått som gäller för olika köksdetaljer så som spis, kyl, frys, sval. Därtill har de specificerat 

badrumsinredning, bänk- och högskåp , tvättutrustning och speglar 

49 Övriga rumsbildande byggdelar, huskompletteringar, ytskikt och 

rumskomplettering 

Lulebo har definierat vilka räckestyper som gäller i trapphus, hur informationstavlor ser ut och 

vilket ytskikt fönsterbänkar ska ha. 
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BILAGA 2 – HSB RAMBESKRIVNING, BRF. A 
 

Sammanfattning av rambeskrivningen 

Allmänna krav 

Det förekommer inga allmänna krav i HSBs rambeskrivning. 

0 Sammansätta byggdelar och installationssystem,  

01 Sammansatta byggdelar 

HSB ställer krav på golvnivåer och rumshöjder samt specificerar vilka standarder som ska följas: 

AMA HUS 11, BBR och EKS. 

Därtill definierar de vilken miljö-, säkerhet- och ljudklass som ska uppnås och hur 

fuktprojektering ska genomföras samt vilka toleranser som gäller. 

1 Undergrund, underbyggnad, skyddande lager i mark, 

HSB definierar tjocklekar på grundisoleringen och begär projektspecifika utförande på 

grundplattorna. 

2 Bärverk 

HSB definierar vilka toleranser som ska gälla vid utförandet av bärverksdelarna i huset.  

4 Rumsbildadande byggdelar, huskompletteringar, ytskikt och rumskompletteringar 

41. Klimatskiljande delar och komplettering i yttertak och ytterbjälklag 

HSB specificerar vad innerklimatskärmarna ska isoleras med. Hur öppningskompletteringen i 

yttertakets: stomma, takluckor och rökluckor ska konstrueras Vilka material takplåten ska bestå 

av och takfotens konstruktion. Därtill har definierat hur stuprören ska utformas samt vilka 

material som ska användas.  

42. Klimatskiljande delar och komplettering i yttervägg 

HSB har definierat hur regelväggar och utfackningsväggar ska konstruerats samt vilka toleranser 

som gäller. Därtill ska fasadbeklädnader av skalmurar förses med en bakomliggande luftspalt och 

målas genomgående. 

HSB ställer även krav på hur fönster, fönsterdörrar och entrédörrar ska konstrueras, tätas och 

vilka kvalitéer och egenskaper de ska ha. 

43. Inre rumsbildande byggdelar 

HSB definierar hur innerväggar ska monteras, vilka regelavstånd som gäller samt vad för ytskikt 

som ska användas i torra och våta utrymmen och vilka toleranser som gäller. 

Därtill har HSB definierat hur lägenhetsytterdörrar, innerdörrar, tvättstugedörrar och ståldörrar 

ska utföras, vilken säkerhetsklass, motståndsklass och vilka tillval som ska finnas. De har därpå 

definierat vilka beslag, lås, dörrstängare och dörrstoppare som ska användas på de olika dörrarna 
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HSB har även definierat hur golvbrunnar och golvrännor ska konstrueras samt hur platsgjuten 

betong ska slätas och vilket innehåll betong får ha. 

De har därtill definierat vilka material som ska gälla i innertaket, hur inspektionsluckor ska 

utföras samt brand och ljudtätning. 

44. Invändiga ytskikt 

HSB har definierat vilka målningsarbetet invändiga ytskikt ska ha, så som våtrum, trapphus 

dörrar och karmar. Vilka materialföreskrifter som gäller vid målning, kulör och glans av färgen,  

HSB har därtill definierat vilka ytskikt på stegljudsdämpas samt hur olika ytskikt ska installeras: 

linoleummattor, plastmattor, klinkerplattor, torkmattor, parkett och golvsocklar. De har även 

definierat hur ytskikt på trappor, innertak ska konstrueras. 

45 Huskomplettering 

HSB belyser vilka regler som ska följas när balkonger konstrueras och hur höga och vilken design 

balkong och loftgångsräcken ska ha. 

Därtill har HSB definierat att entréer och trädörrar ska ha skärmtak. Fönsterbänkar har 

definierade material. Dessutom har HSB definierat vilka material som huvudtrappor, 

källartrappor, utrymningstrappor, sekundärtrappor och trappor inom bostäder ska ha. 

46 Sammansatt rumskomplettering 

HSB har specificerat att inredningen i bostadsrum följer rumsbeskrivningen och inredarens val. 

Därtill har de definierat hur anslagstavlor, informationstavlor, cykelställ, fastighetsboxar, 

förrådsinredningar ska se ut.  

Köksinredning, badrumsinredning, tvättstugsinredning namntavla, postlåda, beslag, 

avfallsutrustning görs enligt typrumsbeskrivningen. 
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BILAGA 3 – INTERVJUUNDERLAG 
Introduktion 

Bakgrund 

Hej, mitt namn är Sebastian Engsner jag har studerat Civilingenjör Arkitektur inriktning 

husbyggnad och skriver just nu mitt examensarbete. Examensarbetet är en explorativ studie och 

ett samarbete med Tyréns Stockholm, inom avdelningen för affärsutveckling. 

Inom examensarbetet försöker jag identifiera arkitektens tillvägagångsätt med byggherrens krav. 

Exakt undersöker jag arkitektens arbetsprocess med byggherrens krav vid nybyggnation av 

flerbostadshus. I min studie försöker jag besvara följande två forskningsfrågorna: 

 Hur använder arkitekten byggherrens krav vid utformning av flerbostadshus? 

 Vilka förbättringsmöjligheter finns att göra i arkitektens BIM-program för att underlätta 

kravhanteringen? 

Intervjun är baserad på vetenskapliga artiklar om kravhantering: identifierade brister, möjligheter 

och lösningar, såväl praktiska som teoretiska. Därtill har jag studerat rambeskrivningar för att 

skapa mig en bild av dokument som byggherrens brukar upprätta i förstudierna. 

Formalia 

Intervjun kommer ta cirka 45-75 minuter. Intervjun är av öppen karaktär: således kommer jag 

introducera er till olika ämnen och därefter får ni fritt tala inom ämnet, till vissa frågor kommer 

jag ställa följdfrågor för att erhålla ett mer precist svar.  

Intervjun kommer att spelas in och därefter sammanfattas i en rapport. Resultatet av er intervju 

kommer delges via en rapport. Intervjun kommer omfatta fyra områden: ett övergripande 

perspektiv, byggherres förarbete, arkitektens metod och BIM. Totalt omfattar intervjun 17 

huvudfrågor och därtill underfrågor. 
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Intervju 

Övergripande perspektiv 

1. Om ni skulle dela upp er arbetsprocess med ett flerbostadshus, vilka är de viktigaste stegen och hur stor 

andel motsvara dessa steg i timmar/ veckor? 

a. Kan ni kort berätta om vad som gör dessa steg viktiga? 

 

Byggherrens förarbete 

2. Vad brukar ni få för information av beställaren vid första mötet? 

a. Brukar denna information vara tillräcklig för att skapa sig en bild av projektet? 

 

3. Vilka är de vanligaste kontraktsformerna vid ett flerbostadshusprojekt? 

a. Hur påverkar dessa er ur ett designperspektiv? 

 

4. När ni får ett uppdrag på ett flerbostadshusprojekt, vilka strukturer upprättar 

ni(mappar/dokument/anteckningar mfl.) för att dokumentera projektet? 

 

5. Vad brukar ni få för typ av projektkrav från beställaren vid ett flerbostadshusprojekt? 

a. Vilka är de mest frekventa medierna som beställaren förmedlar sina krav med och hur stor andel 

är vardera? 

i. Vad är för- och nackdelar med dessa medier? 

 

6. Inom vilka områden anser ni att beställarens kunskap är hjälpande för er i ett flerbostadshusprojekt? 

 

7. Finns det några specifika områden gällande kravbilden som ni tycker beställarens kunskaper skulle behöva 

förbättras inom? 

a. Brukar ni uppmärksamma beställaren om dessa kunskapsbrister/missar och försöka lösa dessa 

inför projektet?  

 

Arkitektens metod 

8. Vad är enligt er ett krav? 

a. Vad finns det för olika slags krav, hur skiljer sig dessa åt? 

 

9. Hur sammanställer/sorterar ni kraven från beställaren? 

a. Har ni någon teknik för att rangordna krav? 
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10. Skulle ni kunna redogöra för hur ni härleder krav för husets helhet, dvs. specifika krav för exempelvis 

lägenheter, rum, väggar, bjälklag, undertak mm? 

a. Skulle ni kunna ge några exempel på de vanligaste (arkitektoniska) kraven som är viktiga att 

behandla? 

 

11. Brukar ni behöva komplettera kravbilden som beställaren har upprättat? 

a. Hur går ni tillväga då? 

b. Brukar ni behöva anlita utomstående konsulter för att lösa särskilda krav? 

i. Finns det några särskilda krav som ni ofta får blanda in extern hjälp? 

 

12. Hur går ni tillväga: När ni omvandlar de sammanställda kraven till ett byggnadsprogram? 

a. Använder ni er av någon specifik metod? 

 

13. Hur hanterar ni ändringar från beställaren som uppstår under projektet? 

 

14. Har ni en metod för att dokumentera och motivera avsteg från beställarens kravbild? 

 

15. Vad är i ert tyckte det svåraste med att designa ett flerbostadshushus utifrån ett kravperspektiv? 

a. Hur skulle man kunna förbättra denna del? 

 

BIM 

16. Använder ni er av digitala hjälpmedel/program/tillägg(BIM) för att hantera beställarens krav? 

a. Om, hur tycker ni att dessa hjälpmedel fungerar? 

 

17. Inom vilka områden avseende kravhantering skulle en digitalisering/integrering/(BIM) vara hjälpsam för 

ert arbete? 

 

18. Övriga tankar och funderingar kring BIM och samspelet mellan arkitekt och beställare? 
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BILAGA 4 – GENOMFÖRDA INTERVJUER 
 

ÅWL-Arkitekter 

Alias: Arkitekt A 

Genomförd: 2015-09-04 

Respondent - Lars Werner, Arkitekt, SAR/MSA och Sofia Grafström, byggnadsingenjör, BIM-

ansvarig 

Intervjuare - Sebastian Engsner 

 

Ett-Elva arkitekter 

Alias: Arkitekt B 

Genomförd: 2015-09-07 

Respondent – Magnus Troedsson, Arkitekt MSA, Partner, Ansvarig team Kommersiellt 

Intervjuare - Sebastian Engsner 

 

Berg|C.F.Möller 

Alias: Arkitekt C 

Genomförd: 2015-09-09 

Respondent – Ola Jonsson, Arkitekt, SAR/MSA, M. arch, Teamleader 

Intervjuare - Sebastian Engsner 

 

AIX arkitekter 

Alias: Arkitekt D 

Genomförd: 2015-09-17 

Respondent – Sven Ahlenius, Arkitekt, SAR/MSA 

Intervjuare - Sebastian Engsner 

 


