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SYFTE  
Denna intervjustudie är utförd som ett delmoment i forskningsprojektet Attract WP2.2 Hållbarhetens 
hus. Intervjuerna syftade till att ge en inblick i arkitekters dagliga arbete med kravhantering samt tankar 
kring automation, konfigurering och parametrisering. Syftet har inte varit att ge en kvantitativt 
verifierbar bild av arbetsprocesserna eller att testa redan formulerade teoretiska modeller. Istället var 
syftet att ge en djupgående förståelse för hur processerna kan gå till i dagens verkliga situationer. Målet 
med intervjustudien var att lyfta arkitekters perspektiv på att designa för industriellt byggande.  

METOD 
Intervjuerna utfördes i april 2015 med fem arkitekter på fyra olika kontor. Vid ett av intervjutillfällena 
deltog två arkitekter samtidigt. Arkitekter med olika erfarenhet av att designa för industriellt byggande 
valdes ut till studien. Urvalet skedde via forskningsgruppens kontaktnät. Några av arkitekterna har lång 
erfarenhet av att arbeta med entreprenörer med fördefinierade lösningar, och några av arkitekterna har 
endast stött på industriellt byggande någon enstaka gång. Tre av de intervjuade arkitekterna arbetar 
främst i förslagshandlingsskeden, en arbetar både i förslagshandlings- och bygghandlingsskeden (men 
framför allt i förslagshandlingsskeden), och en arbetar med processförbättringar inom företaget. 
Variationen i urvalet syftade till att belysa olika perspektiv på arkitekters arbetsprocess. För att ge 
möjlighet att följa upp arkitekternas egna beskrivningar och på så sätt få en djupgående förståelse för 
arkitekternas upplevelser användes semi-strukturerade intervjuer. En del frågor och diskussionsområden 
hade förberetts i förväg för att ge en ram för vilka områden som var intressanta att diskutera. Under 
intervjuernas gång ställdes även andra frågor och en del frågor omformulerades. Intervjuerna tilläts alltså 
ta olika form beroende på vad som kom fram i intervjusvaren. Jag tillhandahöll inte några definitioner 
på de begrepp som förekom i intervjuerna, till exempel kravhantering, plattformar, konfigurering eller 
parametrisering, eftersom jag ville komma åt arkitekternas egna associationer av dessa. Däremot styrde 
jag ibland i efterhand diskussionsområdena för att bredda diskussionerna. 

Alla intervjuer ljudinspelades och transkriberades sedan ord för ord. Med hjälp av det transkriberade 
materialet kategoriserades svaren i 16 kategorier:  

1. Kravställare i husbyggnadsprojekt. 

2. Vilka krav som arkitekterna hanterar. 

3. Hur kraven presenteras/dokumenteras. 

4. Hur karven hanteras. 

5. När kraven hanteras i processen. 

6. Prioritering av krav. 

7. Kontroll av kravuppfyllnad. 

8. Vad händer när kraven förändras? 

9. Hur arkitekterna upplever att kravhanteringen fungerar. 

10. Är det möjligt att kategorisera kraven? 

11. Skissar man för hand eller i dator? 
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12. Samarbetet mellan beställare, arkitekt och entreprenör. 

13. I vilka skeden är arkitekten involverad? 

14. Tankar kring parametrisering och konfigurering. 

15. Tankar om framtiden. 

16. Övrigt.  

Varje kategori sammanställdes sedan var för sig. Som ett första steg i sammanställningsprocessen samlades 
citat från de olika intervjuerna under respektive kategori. Varje kategori sammanfattades sedan med 
mina egna ord i kombination med några av citaten, för att ge en samlad bild av ämnesområdena. För att 
hålla intervjupersoner och företag anonyma i denna resultatredovisning har namn på företag ändrats i 
citaten. I en del fall har citaten omformulerats så att innebörden av citatet framgår men att företags eller 
personers namn undvikits. 

I denna rapport redovisas resultatet från studien. Rapporten innehåller inte någon teoretisk analys av 
resultatet. Sådan analys kan komma att presenteras i andra publikationer. Rapporten beskriver den 
samlade bilden av kravhanteringsprocessen, som de fem intervjuade arkitekterna upplever den.  

RESULTAT 

1. KRAVSTÄLLARE I HUSBYGGNADSPROJEKT 
Arkitekterna beskriver en samlad bild av vart krav och begränsningar kommer ifrån. Framför allt är det 
beställaren, entreprenören, kommuner och myndigheter som är kravställare.  

Olika beställare beskrivs ställa olika krav, där en del beställare är väldigt specifika medan andra beställare 
inte ställer tillräckligt mycket krav.  

”Men det kan ju variera väldigt mycket beroende på vad man har för beställare som jag sa, jag menar det 
ena extrema är när man har en som vet exakt vad de vill ha. Den andra kan ju vara någon som vill ha ett 
hus, och sen så är det väldigt mycket upp till oss att styra upp hela processen.” 

Brukarens krav hanteras av beställaren eller via marknadsundersökningar.  

Begränsningarna från entreprenörernas plattformar eller produktionssystem beskrivs också variera 
beroende på vem som är entreprenör.  

När det gäller kommuner och myndigheter så nämns framför allt detaljplan, byggregler från BBR och 
olika typer av miljöcertifieringar (där beställaren ställer krav på certifiering, men certifieringsreglerna 
ställer krav på byggnaden). I byggprojekt kan det finnas möjlighet att vara med och påverka detaljplaner 
genom att föra en dialog med kommunen under tiden projektet ritas. En av arkitekterna nämner att det 
är viktigt att veta markförutsättningarna och vilka krav dessa ställer på konstruktionen.  

Det nämns också att även arkitekten är en typ av kravställare. De kan ställa krav avseende projektets 
vision och byggnadsutformningen. 
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2. VILKA KRAV SOM ARKITEKTERNA HANTERAR 
De krav som ställs på en byggnad beskrivs ha en stor bredd vilket ger en komplex kravbild som kan vara 
svår att hantera. 

”Du kanske tycker att det blir lite luddigt men det är ju, krav är ju liksom allt möjligt, högt som lågt.” 

Beställarens krav baseras på vad huset är till för och hur beställaren tänker sig driften. Till exempel kan 
det vara nyckeltal, antal lägenheter eller lägenhetsstorlekar.  

”Men om man tänker bostadshus som jag har ritat, då har det väl oftast varit ganska löst i de här tidiga 
skedena, de säger ungefär vilken, vilken lägenhetsfördelning de vill ha. Ungefär hur stora de tycker att en 
två, trea, fyra ska vara. De säger någonting om energikraven och de har förstås kunskaper om vilken typ av 
parkering de vill ha, om det ska vara garage eller parkering på mark och så.” 

En av de intervjuade beskriver att beställaren kan sätta sig själv i en fälla genom att ställa för specifika 
krav, speciellt i tävlingssammanhang. Detta kan leda till att man stirrar sig blind på nyckeltal istället för 
att se till projektets arkitektoniska kvalitet. 

”På Projekt X till exempel, ett projekt jag gjorde, där hade de ju satt krav att man fick ett poäng för varje, 
man satte en storlek på lägenheterna och sen, för varje kvadratmeter man kunde ta bort i en tvåa då så fick 
man ett poäng till. Men de förstod ju inte att jag kunde göra tvåor på 31 kvadratmeter för det kan man göra 
om man tänker till lite. Så att, då hade de satt upp att den som vinner det är den som får mest poäng i 
slutändan. Istället för att på något sätt tolka in faktorn kvalitet, eller de här lösa värdena som vi arkitekter 
tävlar ju hela tiden med faktiskt, […].” 

Däremot är det inte önskvärt att beställaren ställer för få krav. Genom att begränsa antalet 
designmöjligheter kan det upplevas lättare att komma fram till en bra slutgiltig lösning. 

”[…], jag tycker kanske snarare att många beställare ställer för lite krav.” 

En del beställare arbetar med rambeskrivningar med tekniska lösningar som de vill ska användas i varje 
projekt. En sådan teknisk detalj kan till exempel vara ”att det ska alltid finnas ett takutsprång på minst 300 
mm”. Den här typen av krav upplevs inte alltid positiva av arkitekterna, eftersom en sådan teknisk 
lösning inte nödvändigtvis är den bäst lämpade för alla typer av husdesigner. Andra tekniska krav som 
kan ställas är till exempel väggarnas U-värden och krav gällande installationer, alltså ”[…] hur huset ska 
upplevas utifrån komfort och värme, kyla och hela den biten.” 

När det gäller miljöcertifieringar beskriver två av de intervjuade att många beställare kräver en specifik 
certifiering, till exempel miljöbyggnad silver. Men en av arkitekterna menar att det vore bättre att 
specificera att man vill ha ”någon form utav miljöbyggnad” och att man på så sätt även kan ta hänsyn till 
vad huset byggs med för material.  När det kommer till själva arkitekturen upplever en av de 
intervjuade att beställaren oftast har förtroende för att arkitekten ska hitta bra lösningar, men det händer 
även ibland att beställare ställer arkitektoniska krav som till exempel ”anpassad till naturen och, med hög 
nivå på, eller något sådant där liksom, på arkitekturen […]”.  

När brukarvärden hanteras via marknadsundersökningar är det framför allt ”mjuka” värden som 
hanteras. Viktiga brukarvärden beskrivs vara till exempel: 
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”Det är ju sådana saker som balkong och parkeringsplatser, läget förstås är alltid nummer ett i alla lägen. 
Men det handlar om liksom, planlösningar, IT-lösningar, hur mycket kundval, alltså hur mycket man ska 
kunna påverka i färgval och inredningsval och sådana saker.” 

Arkitektens roll beskrivs framför allt att vara att värna om projektets vision, vilket har ett ekonomiskt 
värde för den slutgiltiga produkten. Detta värde kan däremot vara svårt att specificera. Arkitekten har 
också som roll att värna om den sociala hållbarheten. 

”Och samma med sådana här visioner och sådär som kanske byggherrar undrar, men varför gör ni visioner, 
eller varför har ni sådana saker, varför håller ni på med sådant? Det kostar ju bara pengar, jag vill bara ha 
nyckeltal, nyckeltal. Jo men det är just för att nå fram till ett resultat och faktiskt också se till den stora 
affären.” 

Begränsningarna som kommer från entreprenörernas plattformar beskrivs bero på vad som är möjligt i 
deras produktion. Det handlar framförallt om mått, men även en del standardiserade detaljer och 
tekniska lösningar. Entreprenören är ibland försiktig med att ge för specifika lösningar i sina 
arkitektmanualer eftersom man vill hålla öppet möjligheten att hitta nya lösningar och fokusera på 
projektet i stort istället för detaljoptimering i tidiga skeden. 

”[…] och jag tror att Entreprenör X har varit lite rädda för att säga att såhär ser våra schaktlösningar ut, 
punkt. För då har man också förlorat lite att man börjar som arkitekt sitta och rita lösningar där man 
fokuserar på att hitta schakt-optimeringar. […] alltså det är underordnat på något sätt, för i slutändan så ska 
de ju sälja en produkt.” 

3. HUR KRAVEN PRESENTERAS/DOKUMENTERAS 
Kravspecifikationen från beställaren beskrivs sällan vara skriftlig. Oftast diskuterar man vad beställaren 
vill ha ut från projektet via samtal eller mail. Däremot använder en del beställare referensprojekt eller 
beskrivningar av färdiga detaljer som de vill ska användas i projekten. Beställarens krav och önskemål 
samlas i byggnadsprogram och/eller rumsfunktionsprogram. 

”Det kan vara att man formulerar skriftligt vad man har för målsättningar, och då kan det ju vara dels sina 
egna men också att man liksom formulerar kundens krav.” 

”Ja, projektets vision tror jag det finns en punkt som i sin tur är ett annat dokument som man ska fylla i 
tidigt, vilket är just att vi skriver in kundkrav och våra visioner etc. som kan gå parallellt, de behöver ju inte 
alltid gå, de ska väl inte gå emot varandra för då har man tackat ja till fel jobb så att säga.” 

En del entreprenörer använder sig av dokumenterade arkitektmanualer med begränsningar som 
produktionssystemet innebär för byggnadsdesignen. Detta har blivit vanligare på senare tid. Finns inte 
arkitektmanualer dokumenterade får arkitekterna själva skaffa sig en övergripande förståelse av 
produktionssystemets begränsningar. 

Skissen av byggnaden fungerar, enligt en av arkitekterna, som en sorts samlad bild av alla krav. För att 
säkerställa att man faktiskt fått med allt i den bilden arbetar man ibland med checklistor. En annan av de 
intervjuade beskriver att man på dennes kontor har tagit fram ett verktyg för att hantera kraven som 
ställs i projekten. Detta verktyg är i dokumentform och liknar en checklista, fast med möjlighet att även 
skriva egna synpunkter. Syftet med verktyget är att säkerställa att alla ser projektet med samma ögon. 

”Men det är just det jag har jobbat med senaste tiden väldigt mycket, att ta fram de här verktygen som, som 
samtidigt blir en sorts checklista, någonting man ser att, man ser samma sak.” 
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4. HUR KRAVEN HANTERAS 
En del önskemål som beställaren har, används mest som riktmärken. Det verkar däremot inte finnas en 
tydlig formulering från beställarens sida vilka krav som är faktiska skall-krav och vilka som endast är 
önskemål eller riktmärken. Därför gäller det för arkitekterna att identifiera vilka spelrum de har i 
projekten, så att man inte lägger tid och energi på ett förslag som man senare måste göra om för att det 
går utanför ramarna. 

”[…] de vet själva att även om de säger att de vill ha 40 % ettor mellan 35 och 40 kvadratmeter så, så 
funkar det inte riktigt utan det blir någonstans att det är där jag siktar och försöker komma så nära som 
möjligt.” 

”Om man vet, om man har jobbat länge med Beställare X, och vet att man har ett Beställare X-projekt till, 
då kanske man vill, gillar läget sådär bara, att man inte kan köra precis som man vill. Och så identifierar 
man vilka spelrum har vi inom det här och så jobbar vi med det, inte med det andra.” 

Vilka spelrum man har beror på vilket typ av projekt det handlar om. En del projekt kan fokusera på 
kostnadseffektivitet medan andra projekt är prestigeprojekt vilket ger större svängrum för att gå utanför 
ramarna. Prestigeprojekt ger ofta större frihet för arkitekten att komma med nya lösningar, men de 
innebär också fler diskussioner gällande avsteg från beställarens eventuella kravspecifikation eller 
rambeskrivning.  

”Så att jag tror det är viktigt att arkitekten och de andra konsulterna också har förutsättningarna klart för sig. 
Att vad är det vi ska bygga här, är det liksom, vilken nivå är det, för det är ju kopplat till vilken intäktsnivå 
som finns. Självklart. Så att på vissa ställen så kan man göra mer exklusiva saker och på andra ställen kan 
man inte göra det. Och det är viktigt att man har de kraven klart för sig när man börjar.” 

För att säkerställa vad det är som beställaren faktiskt vill ha används skissprocessen. Beställaren får ta del 
av skisser och idéer genom mellanavstämningar och kan på så sätt kontrollera att projektet rör sig i rätt 
riktning. 

”Men det är så att, då är det nästan så att det är skissprocessen som tar en framåt. Och att det är genom 
skissprocessen som man tar reda på vad beställaren vill ha.” 

Skulle man göra avsteg från beställarens krav kan det i vissa fall innebära långa och krångliga processer 
för att få avstegen godkända. Arkitekten som citeras nedan ger ett exempel om en beställare som 
hon/han varit i kontakt med. 

”Och sen så får man ju bevaka under hela projektet att på alla sådana ställen där vi har detaljer som har en 
skärningspunkt med deras rambeskrivningar, att vi kan bevaka dem om vi kan följa dem eller om vi inte kan 
följa dem och sen så måste man då, om man inte kan följa dem så måste man lämna in en avvikelserapport 
till dem och få den godkänd av en chef som står högre än deras projektledare. Så det är en ganska lång och 
jobbig process sådär.” 

En del krav som ställs av till exempel kommuner uppfattas inte alltid av arkitekterna som faktiska krav. 
Det kan bero på att kraven inte är formulerade för att passa alla typer av projekt. En av arkitekterna 
berättar:  

”Sen när det kommer till kommunkrav etc. där är det ju rätt intressant för det är ju aldrig någon byggherre 
som säger såhär, ja men vi ska följa kommunens nyckeltal när det kommer till p-norm och sådär. Oftast där 
vill man ju att, vill ju kunden att man faktiskt ifrågasätter det och, för det finns ju väldigt mycket pengar att 
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spara där. […]. Tumma på storleken på ett barnvagnsförråd, utan det är väl såhär en bransch-, alltså gör det 
bra men sitt inte och rita en massa kvadratmeter för att liksom uppfylla alla dess krav, alltså inom, i en 
förhöjd nivå, för så blir det ju på något sätt när man läser, man måste ju titta till vilka som bor där, är det 
bara ettor och det är liksom ett område för ungdomar då är det absurt ifall vi skulle ha liksom plats för 20 
barnvagnar, då kanske det räcker med två eller sådär. Det är också rätt outtalat faktiskt.” 

Genom att sätta begränsningar på byggnadens arkitektur upplever en del av arkitekterna att det är 
enklare att komma fram till bra lösningar. Detta är något som entreprenörernas plattformar kan bidra 
med, om arkitekterna får ta del av dessa i tid.  

”[…], om någon säger såhär att kan du berätta en rolig historia för mig, då brukar man liksom såhär, ja 
vänta nu så ska jag komma på någon. Men säger man kan du berätta en rolig historia för mig som handlar 
om en norrman, en svensk och en dansk, eller vad man ska säga, då genast så kommer man ju snabbare fram 
till en rolig historia, även fast man faktiskt stramat in historieberättandet betydligt mindre. Och samma 
tycker jag det är litegrann med Entreprenör X:s system generellt sätt att man kan nästan snabbare komma 
fram till bra planlösningar tack vare att det faktiskt finns en begränsning i det.” 

”Sen, jag tror inte att det är bra när man mot arkitekten bara, utan att ha några begränsningar, att rita. För 
då hamnar man ofta i det här att det blir extra allt och så går det inte ihop och så måste man börja skära. 
Och det man kan skära på när man kommer en bit fram det är liksom, det är kundvärden, och så kanske 
man skulle ha tänkt helt annorlunda.” 

Däremot används entreprenörernas arkitektmanualer mest som ett stöddokument som endast öppnas 
ibland, enligt två av de intervjuade, i alla fall manualerna från de entreprenörer som arkitekterna är vana 
att arbeta tillsammans med: 

”[…] och jag gör det kanske någon gång i månaden, men det är inte egentligen för att, det är bara för att se 
proffsig ut mot Entreprenören.” 

Ett problem som finns i den komplexa kravbilden är, som tidigare nämnts, att det inte alltid är klart vad 
som är skall-krav och vad som är bör-krav. En del krav kan också vara svåra att tolka eller ge en viss 
tolkningsmån. Ett exempel är BBR-kraven där Svensk Standard ger förslag på lösningar som uppfyller 
kraven men att dessa inte behöver användas utan det är möjligt att hitta andra lösningar. Då måste man 
däremot kunna bevisa att ens egna lösningar uppfyller kraven, vilket är en ”mycket jobbigare process”. 

När det gäller begränsningarna från entreprenörernas plattformar får arkitekterna oftast ingen förklaring 
till varför dessa begränsningar finns. 

”[…], det är säkert en resursfråga mycket, men att det blir många gånger så här att arkitekten får en binge 
dokument liksom, utan att få någon hjälp om hur man ska, hur man ska jobba med de här. […]. För det 
är, och det är liksom inte rätt sätt, det är inte rätt sätt att ge kraven i den formen, tycker jag. Jag tycker man 
ska sitta mer och gå igenom tillsammans. Att titta, vi gör såhär på grund av det här och att då också 
arkitekten kan vara med, med sin kompetens och kanske kan förskjuta vissa saker.” 

Kravbildens komplexitet gör att kraven ofta hanteras intuitivt av arkitekterna. Processen kan gå till 
enligt beskrivningen nedan. 

”Oftast om jag ska göra ett projekt med Entreprenör X så handlar det ju om att få till en bra idé och sådär. 
Och då tittar jag ju oftast på tomten och sen ritar jag ungefär den volym, om det finns krav eller önskemål 
om en viss mängd volym så ser jag till att få med det i skissen och sen formar jag volymen så som funkar bäst 
på platsen. Och när jag fått till den volyms-, då tittar jag, är det här, går det här att förena med Entreprenör 
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X:s byggsystem? Är det någonting som liksom, är det för brett hus, är det för smalt hus, och så justerar jag 
de delarna. Sen går jag in på, oftast ligger ju kravet runtomkring lägenhetsfördelning etc., då börjar jag titta, 
börjar lite övergripande vilken fördelning på ett normalplan finns, kan jag nå hem här? Ungefär. Och den 
indelningen i sin tur, alltså, på den skalan tittar jag på, är den kompatibel med Entreprenör X:s system. Så 
att det, ja, nu kan jag ju inte rita för dig men alltså det, det bygger ju på att hela tiden titta i de lagren.” 

Många företag har även egenkontroll-listor som fungerar som en typ av checklistor som man kan 
använda för att kontrollera att man fått med alla krav. Kravbildens komplexitet och omfattning gör dock 
att dessa listor sällan används. 

”Ja alltså det, det som vi har gjort i vårat kvalitetssystem är att vi har en mängd checklistor som man kan 
arbeta med om man vill ha stöd i kravhanteringen. Och de utgår ju från ja, plan- och bygglagen, alltså 
BBR, och hur, ja det kan vara om man jobbar med tidiga skeden med detaljplan så finns det okej, har du 
kollat vilket koordinatsystem som gäller, har du kollat att tillgängligheten till tomten funkar, har du tittat på 
lutningar, dutt, dutt, dutt. Finns det liksom, det finns den typen av, eller det är egentligen inte så mycket, 
jag tror det är väldigt få som använder det i den kreativa processen, men det är som en granskningshjälp. 
Man har liksom granskningsansvar och kontroller, och innan man lämnar in så måste man ju sätta sig med 
de här listorna. Det är däremot så att i de flesta fall så tror jag att man inte använder dem så mycket på 
grund av att det är så extremt omfattande att gå igenom alla de här. Utan man har, med en viss erfarenhet, 
kunskap om vad det är som är det viktiga i den här typen av projekt.”  

Själva designprocessen är en kreativ process där det upplevs vara svårt att införa en strukturerad 
systematik. 

”Det finns ju inte en systematik i det man gör utan det är ett pussel. Vissa är bra på att lägga det pusslet 
och vissa är bättre på att göra snygga fasader. Men, nej men, det är sådär, det är en analytisk förmåga att 
liksom ha många faktorer tillsammans och samtidigt göra avvägningar av vad som är ett bra flöde. Och, jag 
känner inte till att det finns någon metod, annat än att liksom försöka lära sig, förstå, verksamheten. Förstå, 
och inte bara jobba med någon slags koder eller färger eller sådär, utan man förstår vad som händer. Hur rör 
man sig, vem går, vilka är det som jobbar där och vad, hur använder man rummen. Och först då kan man 
ju utveckla de här kraven och få det att bli något riktigt bra.” 

En arkitekt beskriver att det finns en kulturskillnad i arbetssätt mellan arkitekter och ingenjörer när det 
gäller att arbeta fram den slutliga kravbilden, där arkitekternas iterativa process inte alltid verkar 
uppskattas av ingenjörerna. 

”Vi kommer också behöva samarbeta alla och lägga ner mycket jobb på ett förslag och sen förkasta det och sen 
börja om. Men det är inte så, alltså det är inte den metoden som de flesta andra husingenjörer jobbar, utan 
de är väldigt vana att få en färdig uppgift, det här mattetalet liksom, man har alla parametrar och sen så 
räknar jag ut det och sen är det färdigt och sen har de gjort sitt jobb. Och det här att behöva göra om det fem 
gånger för att vi håller på att försöka forma någonting, det är inte helt självklart. Där kan det, där kan jag 
tro att de kan tycka att det är frustrerande att arbeta tillsammans med arkitekter eller att arbeta i tidiga 
skeden. Man vill ha mer tydliga krav, mer tydliga parametrar. Man vill ha ramarna innan man kommer in 
liksom.” 

5. NÄR KRAVEN HANTERAS I PROCESSEN 
För att kunna hantera den komplexa kravbilden hanteras olika krav i olika skeden i processen. Från 
början har man framför allt med sig de krav som påverkar de grova dragen i byggnadens utformning, till 
exempel krav från detaljplan, beställarens önskemål om antal lägenheter och lägenhetsstorlekar med 
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mera. Om entreprenör är upphandlad tittar man även på vilka begränsningar entreprenörens byggsystem 
innebär så att det man skissar på är förenligt med entreprenörens max-mått för spännvidder till exempel. 
Allt eftersom skisserna utvecklas och förfinas tittar man på krav som rör mer detaljerade saker. Man 
tittar alltså i lager med krav som påverkar det man ritar. 

”[…] man måste sortera bland kraven i de olika lagren så att om man säger så att först gör man väl en 
grovsortering utav de krav som finns i detaljplan etc., kommunkrav. Och sen så kommer man ju in i ett 
skede, ett skisskede, där börjar man väl titta litegrann på grunderna till Entreprenören, alltså inte mer i 
detalj, utan mer övergripande, att det är förenat med deras system. Och sen helt enkelt filtrerar man ner det 
till, sist kommer ju liksom lagkrav om plushöjder vid entré. Det, men alla ligger ju och verkar, dels ligger de 
aktivt i olika lager men sen ligger de ju också i, hela tiden i bakhuvudet.” 

Det viktigt att alla krav är specificerade redan från början så att man kan ha dem i bakhuvudet medan 
man jobbar. På så sätt kan man undvika att det dyker upp nya krav som inte är förenliga med den skiss 
man tagit fram.  

”Det är ju direkt liksom, alltså man, vet man vilket system man ska bygga med och så tar man ju med sig 
de parametrarna i, när man börjar skissa, eller liksom drar första strecket. Så att det, all information som 
man har, jag menar allt som har med BBR och PBL och alla de här sakerna att göra, det är liksom, det är 
ju alltid med, det måste ju som in i projektet från början. Och detaljplanen är ju alltid också, vad har vi för 
begränsningar eller förutsättningar. Och entreprenörens och beställarens önskemål och allting, det är ju 
liksom, det är det som är grunden när vi sätter oss och börjar. Det är ju direkt egentligen. Så att därför så, 
därför är det ju bra om man får alla input från början.” 

”För det är ju liksom, förutsättningen för att kunna göra rätt från början det är att man har med sig det som 
ska gälla, det ska inte komma peu en peu en massa nya krav, ojdå liksom, måste vi göra det här också. Då 
faller saker och ting. Utan att jobba metodiskt och ta reda på det man behöver ta reda på så tidigt som 
möjligt.” 

För att kunna få en effektiv system- och detaljprojekteringsprocess är det viktigt att alla krav är utredda 
och specificerade innan den projekteringen påbörjas och fler människor börjar arbeta med projektet. Att 
måsta göra förändringar i det skedet kan bli både dyrt och tidskrävande. 

”Sen då när man sätter igång i huvudhandling och bygghandlingar då, då är man ju liksom full bemanning 
och ska kunna fokusera på att projektera det här och göra, ta fram handlingar som man kan bygga på. Och 
då är det ju inte bra om man har en massa olösta saker och krav som kommer in i det skedet. För det blir ju 
dyrt att göra om också då, när jättemånga är engagerade och, så att innan man startar huvudhandlingarna så 
bör ju alla krav vara utredda och omhändertagna.” 

Det kan till exempel bli problematiskt om entreprenören upphandlas för sent i processen, eller att det 
inte framgår i de tidiga skedena att ett förspecificerat system ska användas i produktionen. 

”[…] man relaterar ju alltid till en projektprocess eller tidplan där det finns vissa extremt viktiga 
hållpunkter. Det är till exempel då detaljplan, ta fram en detaljplan, eller om man ska söka bygglov i tid. 
Och oftast så synkar ju inte den tidplanen med en upphandlingsplan. Det betyder att vi gör en 
bygglovshandling där vi har bestämt höjder, våningshöjder, utseende, en hel del typdetaljer, innan man har 
bestämt vilket byggsystem man ska använda, eller ens vem som ska bygga det.” 

 ”Jag tror att för att det ska bli bra så är det väldigt viktigt att man, om man ska jobba med sånt här, med 
en plattform, för det, där jag tycker att det blir problem det är nästan alltid när man har jobbat fram ett 
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förslag och kanske redan sökt bygglov. Sen får man veta att det ska vara en plattform. Det är det som är det 
svåra och det är det som vi oftast sitter med. Att man liksom, det kommer in väldigt viktig information för 
sent. Och då liksom ligger alla schakten åt fel håll och så ligger precis fel modulmått för att det ska passa med 
det där, eller, vi måste ändra hela hushöjden för att det var för höga konstruktionstjocklekar i 
volymelementen eller.” 

Som nämnts tidigare kan det ibland vara oklart vilka krav som är skall-krav och vilka krav som är 
önskemål eller bör-krav. Oklarheten kan dels bero på att det inte är tillräckligt tydligt specificerat men 
det kan också bero på att det är svårt att i förväg förstå hur kraven påverkar slutprodukten. Därför 
händer det att kraven förändras sent i processen, när bilden av slutprodukten börjat bli tydlig.  

”Och i ett inledande skede så uppfattar man det ju som att det är bindande krav och sen så börjar man 
närma sig en produkt, man jobbar under lång tid och det börjar hitta sin form. Ja då, då kommer ju alla in 
och får en tydligare bild av vad som håller på att tas fram och då kan man också se liksom, okej, ja men om 
vi verkligen ska följa det där kravet 100 procent ut, ja då får det de här och de här konsekvenserna. Vill vi 
det? Ja sen börjar det ofta liksom flyta lite.” 

6. PRIORITERING AV KRAV 
Designprocessen i tidiga skeden är en iterativ skapande process vilket innebär att man testar sig fram tills 
man hittat en lösning som anses tillräckligt bra. Den komplexa kravbilden innebär att kraven från olika 
kravställare ibland kan vara motsägelsefulla. Oftast upplever arkitekterna att detta brukar gå att lösa 
genom att föra en dialog med de berörda parterna. 

”Men det är inte det som är det svåra, utan det svåra när det gäller liksom, krav, det är ju när det finns mer 
bör-krav eller vill-gärna-krav från byggherre, beställare, eller att man själv har en uppfattning om vad den 
här byggnaden borde klara av att göra med staden, med rummet, med funktioner. Och där det inte är tydligt 
att vad är ett krav, utan det är mycket liksom, ja man har höga ambitioner och vill få in många saker och 
ofta är de motstridiga. Och det är det som är den här skissande processen liksom.” 

”Och där, där står väl oftast en liten motsättning ibland mellan vision och fabrikskompatibelt. Och det är ju 
en dialog som man måste ta fall till fall och detalj till detalj hur viktig den är.” 

”Ja, bra fråga för att de krav som ställs från byggherrar till exempel runt ikring lägenhetsfördelningar och sånt 
det är inte så jäkla viktigt för att de är med i dialogen sen eventuellt ifall de procentsiffrorna försvinner 
medans, de vet beslutsgången till varför någonting sker.” 

I slutändan gäller det att kompromissa för att hitta den lösning som är bäst för projektet. 

”Alltså rent, rent praktiskt är det ju en mailväxling där man får försöka förklara för varandra fördelar och 
nackdelar. Det är ju en dialog som jag tror aldrig någon riktigt går vinnare ur, utan det blir någon 
kompromiss liksom, jag tror att inom projektet, förhoppningsvis, det är då det blir bra.” 

Hur själva processen att hitta en kompromiss går till beskrivs av en av arkitekterna nedan. 

”Alltså vissa arkitekter tror jag har någon tanke om att finns inte visionen kvar så, alltså jag försöker hålla 
mig till det här, och det är egentligen att, är det lathet eller snålhet varför man gör någonting, då blir jag 
irriterad, men är det för att verkl-, för att projektet faktiskt ska kunna bli av då måste ju vi som arkitekter 
även förstå att vissa delar måste kompromissas med, och man har kanske satt fel vision ifall man inte kan 
driva igenom den över huvud taget. Så värderingen där det är nog från projekt till projekt. Ibland märker 
man att det är, Entreprenör X som kanske ser den enkla lösningen, eller någon ekonomisk besparing för de 
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har satt något pris, men är det det som är en jätteliten detalj som faktiskt hela projektets gestaltningsdel 
bygger på, då är det ju tvärnej liksom. Så att det, ja det där är fingertoppskänsla skulle jag säga.” 

Vilka kriterier som gäller för att prioritera krav är svårt att definiera. Men enligt en av de intervjuade har 
man gjort en typ av prioritering när man väljer att hantera en del krav innan andra under själva 
designprocessen.  

”Alltså det är väldigt svårt att vikta saker, för det är det man gör genom att lägga det i olika lager, det är att 
man vikt-, har redan där viktat vilket som går först i prioritering. Är det ljus eller är det att man får med ett 
barnvagnsförråd alltså, […].” 

En av arkitekterna beskriver en problematik i att de olika kravställarna har olika kunskap, vilket kan leda 
till att man inte viktar besluten på samma sätt. 

”Det som är svårt är ju att man oftast inte vet prislappen på saker och ting. Det här är ett problem som 
arkitekt. Och att man inte kan, för då kan inte jag hjälpa till att vikta beslutsgången.” 

En annan av de intervjuade beskriver att den här problematiken skulle minska om man arbetade mer 
tillsammans. 

”Vi måste liksom väga intäkter mot utgifter och så titta vad är viktigt på den här platsen, vad ska vi göra 
här. Så jag tror att jobbar man mera tillsammans så tror jag att kravhanteringen blir enklare.” 

En av arkitekterna poängterar också att om en konflikt skulle uppstå (vilket arkitekten aldrig varit med 
om) i hur kraven mellan beställare och entreprenör ska prioriteras så kommer arkitekten prioritera den 
som betalar dennes lön. 

”Så har det aldrig varit, det har aldrig varit en konflikt. Och skulle det bli det så skulle jag gå på den som 
betalar min hyra. Om det inte är idioti så att säga. För då har ju någon fel.” 

7. KONTROLL AV KRAVUPPFYLLNAD 
När det gäller att kontrollera att kraven faktiskt uppfylls sker arbetet dels med hjälp av egenkontroll-
listor men också till stor del intuitivt. Man har även avstämningsmöten med kravställarna där alla parter 
får möjlighet att kommentera om det är något som saknas eller inte uppfylls i designförslaget. 

”Ja alltså vi har ju egenkontroll i våra projekt. Vilket gör att när vi, ofta, aldrig när vi levererar en skiss då 
men om vi till exempel, oftast till bygghandlingar till Entreprenör X så går ju vi igenom, då har ju vi en 
egenkontroll där vi checkar av alla punkter som finns och ibland står det ju ’inte relevant och sköts av 
Entreprenör X i projekteringen’ etc. Det är oftast inga papper som Entreprenör X får utav oss men det är 
någonting som vi gör för att kvalitetssäkra vår produkt som vi ger ut.” 

”Alltså det är ju egentligen en kontinuerlig, man har, alltså avstämningar blir ju, alltså om man nu, när 
man har ett nära samarbete med entreprenören så blir det ju liksom att ritningarna bollas och man får 
synpunkter om det är saker som, det här kanske vi, det funkar inte så bra för det blir för lång spännvidd där 
och bla. bla. liksom. Då får man ju en, det är ju som en kontinuerlig dialog hela tiden. Så det är ju, 
avstämningarna är ju täta, vilket jag tycker att de ska vara också i det tidiga skedet, för det är ju då man 
drar upp mycket av riktlinjerna.” 



 

11 

 

Checklistorna som används för egenkontroll används oftast för att göra en sista koll att alla krav uppfylls. 
Det poängeras också att det är viktigt att granskningen utförs ordentligt för att undvika att fel och 
konfliker om ansvar uppstår. 

”Mm, ja men det är väl den gyllene regeln att alltid granska lite för mycket. Då minskar väl chansen att det 
blir fel. Jag har varit i projekt också där man märker att när det varit en dålig granskning och det varit dåliga 
krav om vem som haft ansvar etc. sen så strular det till.” 

Även fast en del krav är väl förankrade i program- och projekteringsskedet händer det att de inte 
upplevs som fasta krav ute på bygget, vilket kan leda till lösningar som uppkommer under själva 
produktionen och som inte uppfyller kravspecifikationen. 

”Ja svårigheten är väl att, att få alla att veta vilka krav som gäller. Och kanske också en kulturproblematik i 
att man traditionellt sett varit van att göra lite som man vill. Varje projekt är liksom, börjar man från scratch 
och det är de personer som sitter där som styr vad som händer och inte. Så att det är mycket en kulturfråga, 
faktiskt. Som gör att ibland uppfattas det inte som krav för att det är krav men ute i projekten, ute på 
byggena, så ser man det inte riktigt som krav. Det är lite otydligt. Så det är svårt ända ut i produktionen.  

En av de intervjuade arkitekterna berättar att man på dennes företag håller på att införa en rutin där 
någon utanför projektgruppen granskar projekten och där man kontinuerligt arbetar med 
avstegshantering. I avstegshanteringen ska det dokumenteras dels vilken typ av avsteg som görs, men 
också orsaken till varför. På så sätt hoppas man kunna förbättra erfarenhetsåterföringen inom företaget. 
Med hjälp av denna rutin ska man även kunna hitta den ursprungliga kravbilden för att kunna jämföra 
vad som var tänkt från början och hur resultatet faktiskt blev. 

”Ja om man följer processen och använder verktygen som vi har tagit fram på rätt sätt då kan du hitta den 
ursprungliga kravbilden som ligger vid olika avstämningspunkter och då kan du jämföra hur det ser ut och 
hur det såg ut tidigare.” 

Även fast man teoretiskt kontrollerar att alla krav är uppfyllda är det sällan man utför mätningar för att 
kontrollera att detta stämmer efter att byggnaden är uppförd. 

”Alltså om man nu ska se, så är det ju så att, man säger att man ska klara någonting och entreprenören 
säger att jo men då bygger vi den här väggen, den klarar det här. Men egentligen, gör den det då? Det kan 
man ju fundera på. Det är ju inte, alltså, det är ju inte alltid man verifierar i efterhand i projekten vad som 
faktiskt, om det faktiskt har, det skulle ju vara ganska intressant egentligen att kunna liksom gå och göra 
mätningar i, egentligen för allting som man har trott att man ska klara. Men det görs väl ibland men det är 
ju inte i alla projekten man gör det heller.” 

8. VAD HÄNDER NÄR KRAVEN FÖRÄNDRAS? 
Det händer ibland att kravbilden förändras under processens gång. Dessa förändringar kan bero på 
många saker, till exempel att de initiala kraven inte varit tillräckligt specificerade, att förutsättningar 
förändras, eller helt enkelt att någon deltagare i processen ändrar sig. En av de intervjuade beskrev ett 
scenario där arkitekten ändrar sig och kommer med förändringar i projektet. 

”Nej men om, det är väl oftast det som är problemet, för då kanske jag kommer med någonting som är 
fördyrande och då måste det skickas som en ÄTA och sen så har kanske kunden precis, liksom, vatten upp 
till näsan redan som det är och så. Och så tycker jag ändå att det är så pass viktigt för grundidén eller för 
projektet i stort så att jag står på mig.” 
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Att beställaren ändrar sina ställda krav upplevs sällan som ett problem eftersom det är beställaren som får 
stå för kostnaderna för ändringarna. 

”Men när kunden kommer och ändrar, då ändras det. Så är det. Det är väl inget, oftast inget problem. 
Alltså det är inte så att de ändrar, så blir det på nåt, det är systemhandlinsskede, det är ju till för att ändras. 
Och det beror ju på vilken ändring det är så att säga, jag ser inga som helst problem med, det är klar att om 
de vill gå upp en viss storlek med en viss lägenhetsmodul etc. som är, försvårar då den här, man ligger på 
gränsen i vissa modulmått etc., det är klart man får klura på det.” 

”Det beror ju på hur vi har avtalat. Men, men om de betalar för det så antar jag att vi gör det.” 

En del förändringar i kravbilden beror på svårigheten att undersöka alla förutsättningar innan man börjar 
med projektet. Ett exempel på detta är markförutsättningarna som inte alltid är möjliga att ta reda på, 
eftersom man i ett tidigt skede inte alltid har tillgång till marken. 

”Det ska ju inte vara att man upptäcker egentligen att oj, nej fan vi klarar inte det. Men så är det ju ofta. 
Men helst vill man ju att man ska förstå, att man ska ha grävt i förutsättningarna först så att du vet vad som 
gäller. Men det går ju inte alltid, ja men du har marken i ett tidigt skede så är det kanske en massa 
oklarheter på markförutsättningarna […].” 

När BBR förändras påverkar det också projektens kravbild. Eftersom dessa förändringar inte sker över 
en natt så upplevs de sällan som ett problem i projekten.  

”Nej men då kan man ju säga såhär att när BBR gör förändringar, så sker ju inte det från en dag till en 
annan. Utan det är ju ofta en övergångsperiod. Och då måste man ju titta på vilka projekt påverkar det här? 
Och de som påverkas de måste ju då, om de har kommit, det beror ju på hur långt de har kommit men oftast 
så, så har man kanske inte kommit så långt i ett projekt som, det är ju ofta något år framåt eller så innan 
nya BBR-kraven, då måste, det måste man ju ta om hand i projektet, de projekt som påverkas så att säga.” 

Däremot kan det ibland vara problematiskt att lyckas få in ändrade krav i sena skeden i skissprocessen. 

”Det känns som att just de här tillgänglighetskraven de pressas ibland in. De liksom vill man uppnå fast 
med minsta möjliga marginal. Och när någonting, när något krav flyttas, då är det, då kan det vara svårt att 
hämta hem de kraven. Storlekar på rum och mått och bredd och längder och vilplan och lutningar och, som är 
som precis precis anpassade och sen så ska det, och sen ändras det.” 

När krav kommer in för sent i processen kan det leda till att man behöver göra stora omtag i projekten 
för att kunna möta de ändrade förutsättningarna. En av de intervjuade beskriver att detta upplevs extra 
frustrerande när förändringen inte beror på att förutsättningarna faktiskt har ändrats, utan istället på att 
information som hade kunnat vara tillgänglig tidigt i processen kommer in till projekten för sent.  

”[…] jag kommer tillbaka till de här radhusen vi gjorde och vilken effekt den här husproducentens krav, helt 
plötsliga krav fick. Dels så skulle de här moduldimensionerna vara mycket högre, det skulle rampas, och för 
att det skulle bli då så skulle det rampas mycket längre. Följden blir då att tomt-, den här lilla tomtsnutten 
framför huset eventuellt inte räcker till. Följden blir också att färdig golvhöjd, färdigt golv, ja, kanten mot den 
sluttande tomten ändras, och det, för att komma ner till gräsmattan i souterrängläget blir det flera trappsteg, 
då ändras det. Det blir en otrolig så här, dominoeffekt av ett sånt ändrat krav. Och då är det ju ingen 
kunskaps-, det är ingen kunskap som ändrats eller så, det är bara det.” 
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9. HUR ARKITEKTERNA UPPLEVER ATT KRAVHANTERINGEN 

FUNGERAR 
Överlag verkar arkitekterna reflektera över en del svårigheter som dagens arbetsprocess innebär, men de 
verkar också acceptera kravhanteringsprocessen som den ser ut idag. 

”Så att, sånt dyker ju upp hela tiden och det ställer ju till det med, hur man vill, eller det är väl bara 
processens gång som jag ser det.” 

”Svårt att säga, mer eller mindre, det är klart att det inte går att ha hundra procent koll, det tror jag inte, 
men jag tror att man kan ha tillräckligt bra koll. Men som sagt oförutsägbara saker, det händer ju saker 
naturligtvis, och speciellt i en planprocess, där går det ju inte att ha allting med sig, för det kommer in krav 
sent från kommunen, som man kanske inte hade tänkt. Och sen kan det ju vara saker man har glömt bort 
själv. Men det ska vi ju, det försöker vi ju bli bättre och bättre på. Att få med oss det egna i alla fall.” 

”[…] alltså jag tycker aldrig egentligen att kraven är något större problem, alltså det är inte någonting som vi 
reflekterar, alltså det är bara, det är ju bara en del av vårt jobb att hantera de här olika kraven.” 

Kravhanteringsprocessen sker framför allt intuitivt, speciellt när det kommer till hantering av krav som 
endast diskuteras muntligt.  

”Det kan säkert vara så, det kan ju, jag menar det är mänskligt att det liksom, både att vi kan missa att 
någon har sagt, om den inte, det är sällan att det faller mellan stolarna om du får en manual liksom, eller om 
du får det på papper. Men om det är någon som har sagt något i förbifarten så är det ju lätt att det, ja men 
vi skulle vilja det liksom, och så fjutt såhär och sen så kanske det kommer någon liten anteckning eller, från 
mötet. Men det kanske, om det inte blir tydligt och liksom, så, på så vis så är det ju, jag tycker beställarna 
kanske skulle kunna vara bättre på att ha tydliga kravspecar, eller, alltså tydligt vad de, vilka krav de 
ställer.” 

När arkitekterna samarbetat med en entreprenör flera gånger hanteras entreprenörens plattform 
intuitivt, eftersom arkitekten hunnit lära sig plattformens begränsningar. Ett intuitivt arbetssätt innebär 
däremot en risk för att man missar saker eller gör egna antaganden som kanske inte stämmer överens 
med vad som faktiskt är specificerat i plattformen.  

”Alltså det, där har det ju slappat till sig med åren och det är väl erfarenhet kanske, att man får ett hjul som 
snurrar och då så vet de att det finns outtalade krav hela tiden. Det är ju kanske också ett av problemen att 
man inte riktigt alltid vet att det är ett krav eller om det är så att jag förutsätter att det är ett krav.” 

Ett intuitivt arbetssätt innebär också att den mänskliga faktorn har en tendens att påverka projekten. En 
av arkitekterna beskriver att det är viktigt att ha en tydlig struktur i projekten för att undvika att det blir 
missar. 

”Och jag menar det, det kan ju vara missar, det kan vara kommunikation och det kan vara att det, otydlig 
struktur i projektet liksom. En projektledare som kanske haft för mycket att göra helt enkelt eller så, ja men 
det kan ju, det är ju mänskliga faktorer liksom och sen så, den som ska samla in den informationen kanske 
inte har delat ut den till rätt personer vid rätt tid och sådär. […]. Så att, men det är ju ibland också, det kan 
ju vara projektspecifika saker och det behöver inte alltid vara, det kanske går att göra en manual på det, men 
det är ändå väldigt mycket enklare om man skriver en tydlig kravspec från det man får till sig. Det skulle jag 
säga är väldigt enk-, mycket lättare att hantera. En, också en tydlig struktur i projekten och vem är det som 
tar besluten och liksom, vem ska ge oss så att säga direktiv om vad vi ska göra, så att det är tydligt.” 
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Även fast det framgår av intervjuerna att en tydlig struktur i projekten är viktigt så upplevs 
kravhanteringsprocessen svår att strukturera, bland annat på grund av att alla projekt är olika. 

”Ja, nej men man måste ju ha förståelse för att om ett Entreprenör X-projekt ska vara optimalt, och optimalt 
är ju utifrån massa faktorer, optimalt för den kund som ska ha det, optimalt för Entreprenör X:s produktion 
och optimalt för den process och sådär, så finns det ju massa olika faktorer. Och de är tyvärr inte, det är 
väldigt svårt att sätta det på ett papper och speca så, men man måste väl ha en övergripande förståelse för att 
det skiljer sig från projekt till projekt, […].” 

Det kan också finnas en poäng med att inte specificera kraven allt för strikt. Hade man gjort det hade 
man kanske missat möjligheter att utveckla till exempel entreprenörens plattform. 

”Annars tycker jag tvärt om att det finns en poäng också, visst, saker och ting ramlar kanske mellan stolarna 
i vissa krav, eller liksom, fångas upp sent i projektet och hade de varit med från början hade man kunnat 
lösa det snabbare. Men samtidigt så finns det en, en risk med, […], att det finns en risk med att vara 
alldeles för kravställd. För vad det gör är att man säkerställer att produkten går igenom produktionen 
snabbare genom att ställa upp krav. Och det tror jag att Entreprenören förlorar på i längden. För att just när 
man hela tiden ligger på gränsen, eller man gör lite sådär, det är ju då som Entreprenören faktiskt tvingas 
ställa om sin produktion och då är det ju sådär, vad ska styra?” 

Ett annat problem som poängteras är att kraven ibland specificeras utan att man som arkitekt får veta 
orsaken till kravet, så att man istället för att ta kravet som ett faktum kan hitta nya lösningar på själva 
problemet. 

”Jo, men det är väl precis det jag sa i början det där också att, just att de inte specificerar sina krav utan att 
de är outtalade, det är klart att det är ett problem. Speciellt med liksom en del som man har lärt känna som, 
när man inser att, ibland, de delar inte så jättegärna med sig alla gånger över varför saker och ting är som det 
är i vissa krav. […], alltså de släpper inte in en på att förstå grunden till problematiken bakom ett krav. 
Utan det får man fråga sig till. Och ibland glömmer man ju att fråga, utan man tar det som ett fast definitivt 
krav.” 

Att kraven följs utan att ifrågasättas kan leda till lösningar som är onödiga och ger begränsningar i 
byggnadernas arkitektur. 

”Men det kan ju vara sådana här, en rambeskrivning som, nu kommer jag inte ihåg om det var Byggherre X 
eller någon annan som sa att det ska alltid finnas ett taksprång på minst 300 mm. Och jag förstår tanken, 
det är en bra tanke. Vi ska fuktskydda våra hus och ett taksprång fuktskyddar övre delen av fasaden väldigt 
effektivt. Det gör det. Men om vi har till exempel ett 50 meter högt bostadstorn där vi har då ett platt tak, 
och så ser vi då exempel på att vissa följer den där rambeskrivningen och gör en 30, 300 millimeters 
takutsprång på den där, som kanske kommer skydda de översta 50 centimetrarna av fasaden men det 
påverkar hela byggnadens intryck, från att vara en skarpt geometriskt klar geometri, snygg form, till att bli 
någonting helt annat. […] Visst man ska försöka väga samman alla krav, man ska försöka väga samman 
alla olika önskemål och liksom så. Men man ska också alltid ifrågasätta alla krav. Det är liksom, vi måste 
förstå varför, vi ska inte bara göra, följa en dum lista utan att förstå varför, och vad är fördelen med att följa 
det här kravet, kan vi uppfylla det på ett annat sätt som är bättre?” 

Därför upplever arkitekterna att det är viktigt att ifrågasätta och förhålla sig fritt till kraven, för att i 
slutändan kunna utveckla byggnaden som produkt och på så sätt också utveckla beställarens 
rambeskrivning och entreprenörens plattform. 
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”Men vi, vi vet ju nu sen många år att det finns ju en önskan från vissa byggherrar att få allting stöpt i 
samma form. Men vi vet ju också att det här får ju väldigt stora konsekvenser för den byggda miljön. Det 
blir ju väldigt likartat. Det, och det kan ibland, om man ska följa deras lösningar så kan det begränsa väldigt 
mycket i vad man kan göra för utformning, för gestaltning. Och därför så är ju vi, har ju vi ofta, det är inte 
uttalat, men ofta har vi den där inställningen att vi vet att det där är en lösning som fungerar, om de säger 
att den fungerar därför att, det blir enklare för dem, då behöver de inte utreda någonting. Men det finns också 
hundra andra lösningar som fungerar precis lika bra. Och även där så måste ju vi fatta liksom, göra någon 
slags avvägning, tycker vi att det är värt den här striden att försöka få igenom en avvikande lösning eller inte. 
Och ganska ofta så försöker vi ju, inte uttallat, men man försöker ändå förhålla sig någorlunda fritt till det 
där. För att få en produkt som man kan stå för, som man tycker är bra.” 

Det är lätt hänt att arkitektoniska värden glöms bort när man jobbar mot effektivisering och 
processförbättring. Därför poängterar en av arkitekterna att det är viktigt att man inte stirrar sig blind på 
nyckeltal utan att man även ser det ekonomiska värdet i att bygga god arkitektur. 

”Nej men det är väl att de inte riktigt har förstått sig på att titta på ett hus totala kostnad, utan man ser det 
oftast till en faktisk byggkostnad, faktiskt nyckeltal, BOA, BTA, men de ser inte de ekonomiska vinster 
kanske som god arkitektur gör genom till exempel en enklare drift, bättre boendemiljö som har ett värde 
kanske i hyresrättssammanhang. Alltså att de ibland glömmer bort, ja men arkitektoniska värden och inte 
specificerar dem, specificerar en vision eller så. För det får man inte glömma bort att många utav de här 
byggherrarna de sitter ju faktiskt på en skyldighet, att deras uppdrag är inte att bygga volym, utan deras 
uppgift är att bygga kvalitet. Och när det kommer till deras beställning då är den väldigt fokuserad på volym. 
Det är något lite snett i det.” 

Beställaren borde därför ställa högre krav på just byggnadens arkitektur, vilket skulle kunna leda till både 
bättre produkter i slutändan, men också möjligheter att förbättra processer. Varför beställaren i detta fall 
är viktig är för att beställaren är den som betalar projektet och därför har störst möjlighet att påverka 
projekt-organisationen, processerna och slutresultatet. 

”[…], men jag upplever ändå att det finns, om man säger rent generellt i samhället så är det en, så kanske 
man skulle våga ställa lite högre krav på byggandet för jag tror ju också att det skulle utveckla processerna och 
utveckla produkterna om beställarna... För det är ju ändå de som, alltså vi arkitekter kan ju tycka att jo 
men, det vore ju bra om man kunde göra si eller så, vi brukar ju framföra synpunkter på systemen och sådär, 
men kraven måste ändå komma från, för att det ska vara intressant att göra förändringar så måste kraven 
komma från beställarna, om man ska, för att det är ju där pengarna finns. Så att, om det, om man skulle 
säga ett problem så tycker jag väl i så fall att det är det att man kanske ibland ställer för lite krav som 
beställare, och så kanske man ser lite för, då blir det som att ekonomin blir, man blir väldigt fokuserad på 
ekonomin och det är ju bra, det ska man ju vara. Men man måste ju också se liksom det långsiktiga, och, ja. 
Och då kan det ju vara, den långsiktiga ekonomin och den kortsiktiga liksom, att man väger in mer kanske 
det långsiktiga också av byggnaderna, och att de ska hålla länge och så, när man väljer material och... Och 
det är ju ändå beställaren som måste, det är väl de som ska förvalta byggnaden som måste ställa de kraven.” 

Orsaken till varför det ofta inte ställs så högra krav på byggnadens arkitektur kan bero på att det är svårt 
att sätta en faktisk prislapp på arkitektoniska värden. 

”[…], det är väldigt svårt att sätta det i ett Excel-ark, och det är väldigt svårt att hävda att, att den här 
prislappen du har här, har du igen i att du har ett högre söktryck på din bostad eller etc.” 

Kravhanteringen kan också bli problematisk av att projekten är långa rent tidsmässigt (i detta fall 
menade arkitekten hela processen med projekten, inte bara de tidiga skisskedena): 
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”Det glider iväg och man tänker inte på, och sen ett annat problem är ju att det är långa projekt. Det är ju 
väldigt många, det är många år och människor kommer och går. De här som börjar med projektet försvinner 
iväg någonstans och det kommer nya människor under resans gång. Och där tappas ju en massa information. 
Och därför är det viktigt att man hittar ett enhetligt sätt att dokumentera på där man känner igen sig mellan 
projekten och man, ja, det ska liksom inte sitta en massa kunskaper i huvudet på någon som sen 
försvinner.” 

Att människor kommer och går kan innebära en del problem också när det gäller hantering av krav som 
kommer från kommuner. 

”Ja det skulle ju vara bra om kommunerna kunde vara lite mer stringenta i sina krav. Det är ofta väldigt 
personberoende också. Så kommer det en ny handläggare till kommunen som, tycker den någonting annat, 
för mycket krav är tyckande-saker. Och tyckandet kan komma in precis när som helst. Och det är ju ett 
problem, speciellt om man tycker olika. En del liksom, den ena tycker på ett sätt och sen kommer den andra 
och tycker ett helt annat förslag och det har vi ju varit med om i en del projekt. Då får vi rita om hela 
projektet för att den nya som kommer tycker inte att det där är bra.” 

Människor kommer och går även i beställarorganisationen, vilket innebär att man kan få olika svar från 
beställaren beroende på vart i processen man är. 

”Men det som är den stora bristen är ju ofta att man, man sitter ju med helt andra personer i de tidiga 
skedena. Det är projektutvecklare hos beställaren som är med i den processen, som man bollar med. Och då 
är det en helt annan agenda. Och så tar man fram en skiss och säljer in den och alla blir, jättebra, 
spännande, nu kör vi. Sen så flyttas projektet över till produktionsenheten och de kommer med helt andra 
liksom, där kommer kraven in, alldeles för sent. För ska man jobba smidigt så ska man ju ha en bra 
samverkan kring de viktiga grejerna redan från början. I de tidiga skedena. Men där finns ju sällan den 
budgeten, sällan den tiden. Och inte heller det fokuset. Det är ingen som tycker att det är en bra idé att 
lägga ner en massa tid på att få rätt liksom, modulsystem när vi egentligen bara behöver ta fram en bild som 
vi ska sälja in hos stadsbyggnadskontoret för att få tillgång till marken.” 

Ett liknande problem som arkitekterna stöter på är att många beslut fattas baserat på personliga åsikter 
och tyckande. Även fast krav finns specificerade så innebär det alltså inte att alla som hanterar dessa krav 
uppfattar dem på samma sätt. 

”Sen tror jag i och för sig att även, det kan även bli problem med bygglov och sånt för där kommer det också 
in mycket tyckande. Så att det, och det, det är svårt. Sådant där är svårt. Man kanske ska jobba nä-, ja. 
Nej men det här, det här oförutsägbara tyckandet är ett problem.” 

Det händer att entreprenören inte är upphandlar när arkitekten påbörjar sitt arbete.  Detta kan leda till 
att arkitekten behöver designa en byggnad utan att specificera material, vilket leder till svårigheter i 
senare skeden när entreprenören är upphandlad och dennes byggsystem ska integreras i designen. 

”Men som arkitekt är det ganska svårt att tänka, ja men hur, vad, alltså när man inte vet vad det är för 
material man jobbar med så är det jättesvårt att veta hur man ska tänka med proportioner och det kan vara, 
balkongerna och allting påverkas ju, utformningen, av vad det är för, är det en betongplatta eller är det trä 
liksom, jag har ingen aning. Ja då, då blir det väldigt, det blir väldigt svårt att göra arkitektur också då man 
inte vet vad man jobbar med för material. Så det tyckte jag, det arbetssättet, och det är ju ganska vanligt så 
att säga. Men sen med samma beställare nästa projekt då där vi gjorde med betongelement då var, det var en 
partnering ihop med Entreprenör X som entreprenör och där vi hade egentligen en ganska grov skiss när vi 
satte oss ner från början. Och sen så liksom, ja men det här vill vi bygga i betongelement säger de då, ja men 



 

17 

 

okej liksom, ja men då anpassar man ju efter det och i, har en dialog hela vägen och då, då får man ett bättre 
resultat tycker jag.”  

En annan av arkitekterna beskriver att verktygsmässigt har de nått långt på företaget, men däremot finns 
det ännu brister i implementeringen. 

”Så att vi har kommit långt i rent, alltså, det verktygsmässiga, men vi har implementeringen inte klar. 
Alltså implementeringen det är den svåraste biten.” 

10.  ÄR DET MÖJLIGT ATT KATEGORISERA KRAVEN? 
När man diskuterar kategorisering av krav pratar en av de intervjuade arkitekterna om att kraven 
hamnar i olika lager som hanteras i olika skeden i processen. Utöver detta ansåg arkitekten att 
kravbilden är så pass komplex att det skulle vara svårt att göra en kategorisering. På frågan om spontana 
tankar kring kategorier man skulle kunna dela in kraven i svarade arkitekten: 

”Eh, nej det har jag inte. För att det är för många kategorier att ly-, och har en så pass stor komplexitet, 
plus att jag tror att projekt skiljer sig väldigt mycket åt. Och då kan det vara så, alltså det där handlar väl 
också om att från projekt till projekt ha en form utav variation i det, där är det ju som sagt vilket utrymme 
olika projekt har. Hur många krav-kategorier som man ska ta fram. Så är det. Så att nej.” 

Två av de andra arkitekterna beskriver en liknande typ av kategorisering i olika nivåer. Den ena 
beskriver kategorisering efter detaljeringsnivå medan den andra nämner om kraven är skall- eller bör-
krav. 

”[…], det blir alltid avvägningar, det beror ju på, alltså krav kan ju finnas på många olika nivåer. Det 
finns ju bindande krav som vi inte kan frångå. Och de, det är ju, på så sätt så blir de ju självklara, att vi 
måste hantera dem, det kan vara tillgänglighetskrav eller brandkrav eller sådana här saker som man liksom, 
man måste se till att det går att lösa.” 

Arkitekten fortsätter: 

”Men alltså att över huvud taget bunta ihop de här olika inputen som formar våra projekt till ett begrepp 
kravhantering det blir lite förvirrande för oss för det är så olika typer av input. Och kanske är det att vi aldrig 
har väckt frågan, vi har aldrig tänkt på det på det sättet. Jag tror inte man diskuterar det så i våran bransch 
över huvud taget. Men kanske skulle det gå att jobba liksom systematiskt med vissa typer av krav, medan vi 
identifierar vad som är liksom det, det som är, verkligen är krav och vad som är, ja vad ska man kalla det, 
andra typer av input eller påverkan.” 

Diskussionen fortsätter och kommer in på tidsaspekter och detaljeringsgrad som ett kriterium för 
kategorisering: 

”Men det kanske är olika skeden också, för jag menar viss tillgänglighet, det finns några saker såhär som är 
jätteviktiga i ett tidigt skede. Men alla detaljerna, det kan man ju liksom strunta i så länge man håller på at 
fortfarande avgöra om det här blir en bra byggnad eller inte, om det blir rätt arkitektur, om den gör rätt med 
staden, om den liksom har, om det blir rätt mötesplats för människor. Det är på en annan skala liksom, då 
jobbar vi ju med att forma rummen. Sen så, och då skjuter man ju mycket av det här senare i ett 
projekteringsskede, att vi vet att vi har såhär många kvadratmeter, självklart går det då få in en 
handikapptoa. Men vi har inte löst det ännu.” 
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Två av de intervjuade arkitekterna poängterar att de har svårt att se hur en och samma kategorisering 
skulle kunna tillämpas på flera projekt, eftersom projekten ofta är väldigt olika varandra. 

”Och lite, jag vet inte, det kanske är jag som är motståndare till sådana här pärmar men, papper och 
checklistor, men lite så har man ju en känsla av att, att göra liksom det här stora förarbetet att försöka tänka 
ut hela processen i förväg, det är en jättebra övning, en jättebra skola kanske för att lära sig mycket av de här 
kraven. Men att sen kunna tillämpa just den här metoden man har tänkt ut på ett färdigt projekt, det 
kommer nästan aldrig funka, för projekten har så olika karaktär. Tror jag. 

11. SKISSAR MAN FÖR HAND ELLER I DATOR? 
I de tidiga designskedena använder olika arkitekter olika verktyg för att skissa. En del skissar till största 
del för hand medan andra använder CAD-verktyg i stor utsträckning. Utskrivet CAD-material kan även 
användas som underlag för handskisser. Vilken metod man använder beror också på vad det är man 
skissar. Skissar man i stora drag upplever en del att det är enklare att skissa för hand medan om man 
skissar förslag på planlösningar så kan det vara enklare att göra detta i dator. 

”Det är i datorn, bara i datorn. Nästan bara, nej, ja med dat-, alltså skissar, alltså, det blir så diffust vad en 
skiss är för om jag gör en skiss i lägenhetsplaner etc. då gör jag ju det i dator. Men sen finns, finns ju en viss 
mån av liksom pappersritningar också men de, det är aldrig, jag ritar ju aldrig väggar, väggtjocklekar i, den 
typen av mer exakta skisser.” 

För att kunna presentera ett projekt på ett bra sätt kan det ritas upp som en 3D-modell som man då kan 
göra renderingar och presentationsbilder ifrån.  

”Nej men sen så, oftast så använder vi ju liksom att man, även under skisskedet verkligen bygger upp en 
komplett 3D-modell. Det är en skiss, vi vet alla att om den accepteras av beställaren så kommer vi i stort sett 
behöva göra om allt, men vi jobbar ändå på det sättet, att vi bygger upp en komplett modell av huset med 
fönster och väggar och en hel del detaljering så att vi ska kunna göra 3D-renderingar, fina presentationsbilder 
för att kunna sälja in förslaget. Då måste man jobba ganska långt i BIM redan i skisskedet.” 

12. SAMARBETET MELLAN BESTÄLLARE, ARKITEKT OCH 

ENTREPRENÖR 
Arkitekterna är slående överens om att det är önskvärt med ett nära samarbete mellan arkitekt och 
entreprenör. En av arkitekterna berättar att om man skulle ha ett nära samarbete så skulle det vara 
enklare att hitta lösningar som balanserar arkitektoniska värden med effektiv produktion. 

”Sen ritar man igenom någon form av skissförslag. Sen så granskar Entreprenören istället de krav som de 
ställer på byggnaden. Just för att kringgå helt att jag grottar in mig i det där utan att de då själva granskar 
handlingarna väldigt noga utifrån dessa krav och sen så skickar de tillbaka istället, när man misslyckas med 
ett krav, eller vad man ska säga. För på så sätt så kommer de själva att få lägga en vikt i, ja men det där 
kan vi nog fixa eller etc. Så att den kravspecen ligger hos dem och om de inte får till det så skickar de tillbaka 
den så får man rätta till det. Kanske. Jag har inte hunnit tänka tanken klart direkt.” 

Samma arkitekt fortsätter med att beskriva att en workshop-miljö skulle kunna vara positiv när det 
gäller de stora dragen i projektet, men att man där inte bör fokusera på alla krav, eftersom kravbilden då 
blir för stor: 
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”Framförallt när det kommer till, vad ska Entreprenören leverera och vilken byggherre, vad har de för krav 
etc. och då att jobba i en workshop för att få fram visionsidén och sådär, Entreprenören kan komma in, jo 
men vi kan göra såhär för att stärka det, så att det finns, den workshoppen, men det är viktigt tror jag att 
skilja den typen av krav från BBR-krav, eller, alltså att, för då blir det för mycket och då blir det för torrt.” 

En annan arkitekt berättar att ett närmare samarbete skulle kunna minska klyftan mellan arkitektur och 
produktion: 

”Men jag tycker generellt att det, det, det är egentligen så kanske vårat yrke befinner sig lite för långt från 
bygget i vissa sammanhang. Jag menar om vi visste, hade, hade bra information om hur man vill bygga det 
här från början. Hade en förståelse för hur man, ja, använde det här systemet så skulle vi kunna jobba mer 
strömlinjeformat liksom med processen, och det skulle kunna vara bra i många fall. Jag vet det är många 
sådana här exempel om man tittar på förebilder som man har så har då under många år varit mycket fokus 
på Schweiz och Österrike, och deras träbyggnads, hur de har utvecklat deras, träbyggnadstraditionen. Och 
den har ju kommit jättelångt mot ett moderna formspråk, mot bra energieffektiva lösningar och väldigt såhär, 
högt ansedd tradition som används där nu. Och det bygger ju till jättestor del på att arkitekterna där har 
fördjupat sig i hur husen ska byggas. Hur, de har ofta liksom lokala, industrialiserat byggande men ganska 
lokalt där de liksom är med i fabriken och tar fram där, och hjälper till att utforma både husen efter processens 
förutsättningar men också hjälper till att förbättra processen för att få en bättre produkt.” 

Arkitekten fortsätter: 

”De jobbar väldigt medvetet mot liksom modularisering, mot att få en slimmad process och att, 
förbättring som är lika med en kostnadsbesparing och en effektivisering. För att vi ofta 
producerar någon slags ritning och sen så vet vi inte ens om vi ska få vara med i skede två. Eller 
någon annan tar över.” 

En tredje arkitekt beskriver att ett samarbete även skulle kunna ge en positiv effekt för entreprenörens 
plattform. 

”[…] och det tror jag alla gör också att man jobbar med att utveckla sin produkt och det tror jag är väldigt 
viktigt gentemot, ja men liksom att kunna ta upp hur stora hål man liksom kan ta upp i en vägg och hur, 
för att det fortfarande ska bli ekonomiskt och, och de, den typen av, där tror jag det är viktigt att, att de, att 
alltså entreprenörerna inte blir för stela utan att man har liksom en, att man är öppen för, för, att samarbeta 
och utveckla sin produkt ihop med både då beställare och arkitekter och andra i branschen liksom att man, att 
man liksom inte fastnar och stagnerar i en produkt som man tycker liksom att det här är bra, utan man måste 
hela tiden vara med för att hålla konkurrensen.” 

Även att det är viktigt att ha ett samarbete tidigt i projekten. 

”[…] där är ju liksom alla är ju viktiga i de tidiga skedena, både, att det är ju viktigt att ha en 
beställare som är engagerad och insatt, och en, i ett partneringprojekt då till exempel där man har 
en entreprenör med och arkitekt då ibland är det då andra, i tidiga skeden kanske det mest är 
entreprenören, arkitekten och beställaren som är liksom, eh, och, där, där de har ju liksom sina 
krav och önskemål som ska liksom, och då, så där blir det ju, det samarbetet i tidiga skedet är ju 
väldigt viktigt, det är ju där man grundlägger alla kvalitéer, men det är ju oftast ganska 
strukturerat att man, i, har man ju någon projektledare som styr upp det där oftast.” 

En annan av arkitekterna beskriver att man inom dennes kontor försöker få till arbetsgrupper där alla 
kompetenser är inkluderade vilket man tror kommer ha positiva effekter för arbetet. 
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”Ja men vi tror att det kommer att förbättra sammanhållningen och förståelsen mellan de olika 
kompetenserna så att det når längre så att säga. Och så just det här att man sitter tillsammans. […], det 
underlättar ju väldigt det här att jobba i team, än när folk kommer från olika platser och, och håller på med 
en massa olika saker. Det, det krävs ju på något sätt att man, man kan jobba fokuserat med ett projekt.” 

För att få med sig miljöcertifieringskraven så använder man på ett av kontoret experter som är med i 
projekten och övervakar att kraven uppfylls. 

”Men vi har en process för hur vi jobbar med miljöbyggnad där vi väldigt tidigt startar med en workshop och 
vi har […] experter som, på detta som är med och. Så att det går att göra rätt och få med sig det. […]. Man 
kan väl säga att den processen och, att deras deltagande kan bli bättre. Och det är det vi jobbar med nu för 
att få ihop team bättre som följer projekten eftersom vi ser att ibland liksom släpps lite för löst och sen så 
plötsligt så går det inte.” 

Det är också viktigt att de som arbetar med utformningen har kunskap om hur olika utformningar 
påverkar till exempel miljöbyggnadskraven. Förståelsen för hur olika förändringar påverkar uppfyllnaden 
av den totala kravbilden skulle kunna öka genom att man har ett nära samarbete mellan olika 
kompetenser. 

”Jo men det är att de, de roller eller kompetenser som krävs är med från början och hela tiden är uppdaterade 
och känner till tidplaner och känner till när saker och ting förändras. Vi kan då knuffa in, alltså, man 
kanske gör ibland flera, utan att man förstår vad det får för konsekvenser. Och sen krävs det ju, det är en 
utbildningsfråga också att liksom, arkitekterna vet vad som förväntas av dem när det gäller miljöbyggnad. 
Hur ska man, hur ska man, att hålla kontroll på att när man förändrar någon utformning på huset så 
påverkar det faktiskt vissa saker, men det, och en del är jätteduktiga på det och andra är, har inte hållit på så 
mycket och är kanske inte det.” 

Ett problem som kan uppstå i en traditionell samarbetsform är att det finns ett glapp mellan 
organisationerna, alltså att man inte har riktigt samma målbild eller att man gör förändringar som inte är 
förankrade hos dem som i slutändan behöver ta ansvar för dem. 

”Men oftast så är det ju så att vi ritar och våran beställare är den som frontar mot, vad heter det, när man 
har de här tekniska mötena på kommunen, när man ska få allting godkänt. Så att det är de som får ta 
striden, inte vi. Så oftast så är ju inte de så benägna som vi kanske att göra avsteg. Tekniskt samråd heter 
det.” 

Däremot upplever en av arkitekterna att man som arkitekt ofta får ett stort förtroende från beställaren. 

”Så att det, det är ju ofta, och sen när det gäller liksom, om vi säger utformning och materialval och liksom 
arkitekturen, den tycker jag oftast att vi arkitekter, alltså de, de beställare som vi har haft att göra med så har 
vi ändå, har vi haft ett, fått stort liksom förtroende att utforma byggnaderna då, och i samarbete då när det 
har varit ihop med entreprenören och sådär, att de har liksom litat på att man gör, gör bra bedömningar där.” 

En annan av arkitekterna beskriver att om man har ett långt samarbete med entreprenören så har 
arkitekten möjlighet att vara med och påverka den tekniska plattformen: 

”Och det är liksom, det tror jag, har man ett nära samarbete med, under längre tid så har man ju möjlighet 
att vara med och påverka utvecklingen också.” 
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13. I VILKA SKEDEN ÄR ARKITEKTEN INVOLVERAD? 
En av arkitekterna beskriver att man på deras kontor börjar bli mer och mer involverade i 
projekterings-processen. 

På ett av de andra kontoren arbetar man mycket med helhetsåtaganden, att företaget är med från första 
idén till färdigställande. 

På ett tredje kontor finns det olika arbetsgrupper men gruppen där den intervjuade arkitekten arbetar 
jobbar framförallt i tidiga skeden. 

”Vi sitter ju ofta i tidiga skeden när man har, ja men ganska skissartad arbetsmetod. Man testar olika sätt 
och liksom, försöker att testa olika koncept, ritar, och sen så kollar man om det funkar med krav, sen 
förkastar man, och sen så börjar man om. Men väldigt sådär, iterativ process.” 

På det fjärde kontoret är arkitekterna oftast med hela vägen, även i projekteringen. De upplever själva 
att slutresultatet blir bättre om samarbetet fortlöper genom hela processen. 

”Ute i, när det gäller i projekteringen och där att man, ja, alltså vi arkitekter vill ju gärna vara med och 
tycka till ganska långt in i processen och vissa beställare vill ju också att arkitekten ska vara med hela vägen i 
processen för att få ett bra slutresultat. Och det är inte alla beställare som förstår att det är viktigt […]. […], 
det kan ju vara småsaker som, frågor som dyker upp och sådär, som gör ganska stor skillnad. Så därför är det 
ju viktigt att vi är med i den dialogen hela vägen […]. Så att där kan det ju, där kan man ibland uppleva 
att det finns lite olika bild av de olika aktörernas roll litegrann och kanske att man kan tycka då att ja men, 
att ibland kan beställaren tycka att ja men nu, nu har ju ni gjort ert och nu får ju entreprenören ta över här. 
Och den, det är liksom, i den processen så, där brukar ju vi alltid försöka se till att vi är med ändå och det, 
oftast har det ju funkat väldigt bra att man har känt att man har lyckats klamra sig fast där i projektet och, 
nej men de gånger det har blivit bäst resultat det är ju när vi har varit med hela vägen. Och då tycker ju 
oftast entreprenörerna också att det har blivit jättebra. Så att det är ju litegrann i allas intresse egentligen att 
det ska bli ett bra slutresultat. För det är ju så att det är ju svårt att, vi har ju tankar och idéer om detaljerna 
som de kanske inte har förstått. Om man inte får möjlighet att jobba igenom det då tappas ju mycket kanske 
bort på vägen. Men om man har den möjligheten att vara med i processen, om beställaren, och det är ju, där 
är det ju beställaren som är egentligen viktig och som måste ställa det kravet på att vi vill att arkitekten är 
med här, för att godkänna detaljerna och sådär.” 

14. TANKAR KRING PARAMETRISERING OCH 

KONFIGURERING 
Genomgående i intervjuerna verkar arkitekternas se en del svårigheter med parametrisering och 
konfigurering. Arkitekternas egna tolkningar av dessa ords betydelse utgjorde utgångspunkten för 
intervjusvaren. Det verkar finnas ett motstånd bland arkitekterna mot vad man kan kalla 
”arkitekturmaskiner” där alla parametrar är förprogrammerade och den perfekta byggnaden uppstår vid 
ett knapptryck. Man är rädd att viktiga arkitektoniska värden ska glömmas bort i arbetet mot 
effektivisering. 

”Och det är väl problematiken, alltså det optimala, och jag tror många som tittat inom industriellt byggande 
kanske också kikar på parametric design eller vad man kallar det, alltså där man egentligen skriver upp alla 
kravspec, och så kan man ju trycka på en knapp och har man då tillräckligt många parametrar så ska det bli 
den optimala planen. Det funkar ju uppenbart inte särskilt jättebra. Och det har att göra med att det är så 
pass många parametrar tror jag som, och så stor komplexitet och sen plus att det ligger någon form av känsla 
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också som är svår att ta på och som är väldigt svår att programmera. Jag tror aldrig att en dator kommer slå 
en människa. Alltså det är lite där, det, jag kan ha fel här, det kanske blir så, men än så länge är det inte 
så.” 

”Nej för att det var så, det är så, jag råkade, det kan man inte bara tycka är omöjligt, utan det är omöjligt 
att ha en sådan automatisering. Därför att stadshuset är på östra sidan om det här huset och det här huset 
står i Östersund så har vi något annat där och… Och vi har vädersstreck som skriftar från, och man har 
olika krav på olika mötesrum, om man vill ha solen, om man ska ha sovrummen mot öster och vardagsrum 
åt väster och, så att det, och så vill man bo nära där om man har sovrum där fast man vill gå på toaletten där 
för att ingen ska se att jag går på toaletten. Och jag vill kunna använda den duschen, fast där är gästrummet 
och då vill jag inte gå igenom. Jag vill gå och lägga mig tidigt fast jag har besök, eller gäster, och då vill jag 
inte gå där. Alltså det är ju omöjligt att, alltså det, det är… Så är det.” 

”Men det görs ju väldigt mycket lägenheter som man bara delar in den yta som finns i en redan förutbestämd 
huskropp på ett så bra sätt som möjligt. Men det som är vår ambition och det som var bakgrunden till varför 
man valde det här yrket var ju att man kanske vill ha någon slags idé om vad det är man gör. Det ska vara 
idéer som styr. Vad är det för typ av bostad? Vad är det för kvalitéer vi vill uppnå med det här? Vad är det 
man vill testa eller vad är det man vill göra? Och det vet jag inte om, det känns som att den biten, det här 
personliga, det personliga angreppssättet eller den personliga val-stilen, eller liksom en Person X-lägenhet har 
ju sitt signum för de är alltid så bra i detaljerna. Det där försvinner ju liksom.” 

För att det ska vara värt att jobba mot standardisering, konfigurering eller parametrisering är det viktigt 
att säkerställa att de avgränsningar man gör faktiskt ger ett mervärde i slutändan. 

”Om det ska vara värt att göra ett sådant här system så måste man ju sätta begränsningar då, och de kanske 
blir, det blir liksom inte, om du ska standardisera så måste det vara till en liksom, det måste vara värt det. 
Så det inte bara blir ett klumpigare sätt att jobba på. Men att man jobbar med vissa fördefinierade delar som 
man får med sig informationen i, det tror jag, och det gör vi ju också, mer och mer. Jag har lite svårt att se att 
man får in alla krav, men det kanske går. Det vore ju bra.”  
(Arkitekten syftar på att det är svårt att hitta en balans när det gäller tillräcklig grad av 
standardisering, eftersom man även behöver kunna vara flexibel för att möta marknaden.) 

När det gäller konfigurering så finns det en del skepsis mot hur man skulle kunna programmera ett 
konfigureringsverktyg för byggnadens arkitektur utan att förlora projektens vision, alltså känslan i 
rummen. 

”För att relationen mellan saker och ting, vad är då parametern i det? Är det effektivitet, är det lönsamhet i 
modulindelningen inom den, eller är det lägenhetskänslan i förhållande till hur utsikten är? Då tycker jag 
nog att den sistnämnda är det som jag försöker styras efter. Och då går det liksom inte riktigt, det är snarare 
tvärt om att jag skulle nog se att vi tar en farlig väg att gå.” 

”Konfigurera rum skulle, på något vis känns det som att det skulle, kanske inte eliminera möjligheten att 
tänka framåt men det skulle i alla fall kanske stagnera. Alltså, det effektiviserar, kanske att det skulle 
effektivisera men det skulle vara svårt liksom, vart tog visionen vägen, vart tar framtiden vägen i sådant 
fall?” 

En av arkitekterna nämner däremot att det finns en del gemensamma nämnare som man oftast tänker på 
när man ritar till exempel en planlösning. 
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(Pratar om en kollega som jobbar på samma kontor) ”Om vi skulle rita ett vardagsrum i ett 
bostadshus, då vet jag att vi båda två skulle eftersträva att ha ett vardagsrum i två väderstreck. Till exempel. 
Vi skulle eftersträva att alla rum skulle ha det. Men i hierarkin så skulle kanske ett sovrum hamna ner i 
hierarkin. Av det kravet. Det skulle vi båda. Och så skulle vi båda eftersträva att ha kanske våt och kök i 
anslutning till varandra. Och eftersom att vi båda skulle eftersträva det så kanske det skulle kunna gå att 
konfigurera det också på det sättet.” 

Ett intressant exempel togs upp av en av de intervjuade arkitekterna. Det handlar om att automatiskt 
generera barnvisor, baserat på analyser av tidigare barnvisor. Detta har visat sig möjligt, men frågan som 
arkitekten ställer sig är, vad är det man egentligen vill uppnå med detta? 

”Men jag, det jag tänkte säga alldeles nyss var att jag hörde ett program på radio som handlade om hur de 
hade analyserat barnvisor med hjälp av kraftfulla datorer, och hittat liksom strukturer hur periodiserar man, 
hur hanterar man slingor av, och olika melodisnuttar. Vänta vem var det nu, var det Alice Tegnér, som hade 
skrivit väldigt många barnvisor. Och sen så lär de det här datorverktyget då att göra en egen barnvisa. Och 
den följde alla de här reglerna. Och det var, liksom, hade analyserat en stor låtskatt, och så följde den alla 
reglerna. Och det blev förvånansvärt bra. Ingen hade trott att den här datorn skulle kunna göra en glad 
trallvänlig barnvisa, men den klarade av det. Och då är frågan, vad är det man har uppnått? Man har 
kommit så långt att det går, det skulle säkert också gå att få ett datorverktyg som gör planlösningar åt oss. 
Men frågan är vill vi det? Och vad uppnår vi då? Vad är det vi tappar?” 

Däremot finns det en del uttryckt nyfikenhet hos några av arkitekterna. Även fast de i de flesta fall 
verkar skeptiska till den innebörd som de relaterar till orden konfigurering och parametrisering så är de 
ändå öppna för att undersöka möjligheten till att utveckla dagens arbetssätt.  

”Fast jag tycker ändå att det skulle vara intressant att se, tänk om det skulle vara så att det blev bättre?” 

När man däremot pratar om BIM verkar arkitekterna ha mest positiva associationer.  

”Det är ju till exempel att nu när Revit kommer och det, BIM så att säga, där man kan jobba med hus, 
vad ska man säga familjer etc. Alltså att inte hitta på hjulet allt för mycket, att programmera till exempel 
kökslängder så att när jag ritar ett kök i en skiss så redan där så är det kompatibelt med Entreprenören, hur 
de vill ha sina passbitar etc. […]. Nej men enskilda, alltså som faktiskt går att programmera där man 
faktiskt kan sätta alla parametrar, som ett kök. Där man faktiskt kan det. Och då kan det generera en 
snabb, Kökstillverkare X:s system, pang. Och sen kommer det en ful jäkla kryddhylla ja men då kan jag 
göra en handpåläggning på kryddhyllan istället för att liksom rita alla, och få med alla lagkrav etc. Det tror 
jag är jättebra.” 

”Ja men i vissa fall så skulle man ju kunna använda BIM-verktygen till att på ett enklare sätt hjälpa till 
med vissa saker. Jag menar vi har ju börjat med sådan att vi har, vi inte bara har dörrar utan nu har vi SIS-
dörrar som automatiskt när vi sätter in dem så visar de tillgänglighetsrutorna, zonerna, på båda sidor till 
exempel. Man skulle kunna jobba på liknande sätt med badrumsenheter, att vi inte bara har själva objektet 
utan att vi också visar vilka rörelsezoner man har till höger och vänster om en WC-stol för att den ska vara 
tillgänglig. Sådana här små grejer som skulle snabba på det vanliga ritandet, det vanliga skapandet av olika 
förslag. Man skulle kunna tänka sig att man fick automatisk redovisning av dagsljusfaktorer till exempel när 
man satte in fönster, direkt i BIM-modellen utan att behöva göra extra dagsljusberäkningar och mycket sånt 
där skulle säkert gå, det kommer säkert komma. Där vi får svar på frågor som tar en hel del tid nu, direkt. 
Men jag tror inte att man ska förvänta sig att vi ska få svaren, men man kanske ska få hjälp med att testa 
våra svar.” 
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”Sen allting tror jag blir svårt att, det blir ju som väldigt projektspecifika krav ibland som kanske inte går att 
lägga in i CAD-programmet på något sätt. Det kanske skulle gå om man har någon som liksom såhär, man 
klickar i att det och det och det ska vi klara, men vissa saker är ju inte sånt som vi specificerar heller. Jag 
menar det kan ju vara att vi vill ha viss, att det ska vara det här ventilationssystemet, det är ju inte sådant 
som vi, vi ritar ju inte in det i vårt, ja men det som har att göra med byggnadens utformning och det, liksom 
rumslighet, solvärmelast och dagsljus och alla de här sakerna som är liksom, som teknik som baseras på hur 
man utformar husets rum och, ja. Det, det borde ju gå att kunna lägga in mer, i direkt, i tidigt skede så att 
man får ut de bitarna. För annars kommer ju det oftast in lite senare att man börjar räkna, titta på det, och 
då behöver man inte ha någon som sitter och räknar på det speciellt utan då får man ut det. 

Däremot beskriver en av arkitekterna att det idag saknas konsekvent implementering av de verktyg som 
redan finns. En annan av arkitekterna beskriver att BIM kan vara bra, men att det kan vara svårt att 
överföra för definierade hjälpmedel mellan olika projekt. 

”Men jag menar, när vi gick in i det här förskoleprojektet då jag var med och ritade ett antal nya förskolor, 
då hade ju beställaren inledningsvis väldigt höga ambitioner att de skulle BIM:a på riktigt. De ville få ut 
allting som gick att få på, alla fördelar man kunde få av att man BIM:ade det här rakt igenom. Och någon 
sak som de var ute efter, som vi aldrig landade med, det var att det skulle liksom, eftersom de visste så väl 
hur de sköter en förskola för att den ska fungera, och hur badrum ska fungera, eller en avdelning vad det ska 
finnas där, så var de lite ute efter att man skulle kunna få hjälp av det i projekteringsverktyget. Vi pratade 
också olika, vi hade någon konsult här som tog fram förslag på hur man skulle kunna skapa ett rumsobjekt. 
Så fort man lägger in ett rumsobjekt i ett rum, och säger att det här är en WC, då skulle det automatiskt 
dyka upp antingen en checklista så att man kunde, man placerade ut handdukskroken, WC, dutt, dutt, 
dutt, och om de var på rätt ställe i förhållande till varandra så hamnar det bockar liksom i där så är det klart. 
Eller att man skulle få, vad var det de kallade det, en hink med objekt så att säga, så får du säga att det här 
är en WC. Då automatiskt placeras det en massa objekt i det rummet. Så att man får med allting. Och sen 
får man bara placera ut dem själv. Eller, nåt sånt där. Sånt där går att göra. Jag har lite svårt att se att det 
verkligen skulle underlätta arbetet, för det är så sällan de här kraven verkligen överförs ett på ett. Från ett 
projekt till ett annat.” 

15. TANKAR OM FRAMTIDEN 
För att underlätta i kravhanteringsprocessen beskriver en av arkitekterna att en blandning mellan 
skriftliga krav och muntliga genomgångar är önskvärt. 

”Nej men dels skriftligt så man hinner läsa igenom alla krav som de ställer på byggnaden i dess olika, i 
någon form av indelning. Men sen också en muntlig genomgång där man kan ifrågasätta om det är ett krav 
eller en önskan. Så, vilket oftast är en dialog, att ta fram, så man kan vikta saker och ting, som ser bra, 
funkar bra.” 

En av de intervjuade tycker att det optimala vore om begränsningarna som kommer från entreprenörens 
plattform är tydliga men att de inte påverkar detaljerna i så stor utsträckning. 

”Men det är just att nu, det önskescenariot är ju liksom att få den här, en kombination av tydlighet och 
flexibilitet över det. Men tydlighet när det gäller de stora, vad är liksom konstruktiva delarna, vad har vi för 
spännvidder och vad klarar vi och vad liksom, vad är, vilken typ av väggar, vad är väggtjocklekar, alla de 
här viktiga, de är som på något vis... Men sen att ja men okej om man vill att fönstret ska liksom, 
fönsternischen ska se ut si eller så, där, det tycker jag att man, det vill man som arkitekt gärna kunna vara 
med och påverka och där tycker jag att det är bra om man var, ha en dialog då i de, ha en flexibilitet i... Så 
styra men inte detaljstyra skulle jag säga.” 
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När det gäller önskescenariot för framtida kravhanteringsprocesser trycker arkitekterna på vikten av att 
inte glömma bort arkitektoniska värden. 

”Alltså som jag ser mitt framtida scenario så ser jag egentligen Entreprenören som, nu låter det hårt att säga 
men, som en jättestor utskrift. En skrivare. Där jag egentligen kan, i framtiden trycka på skriv ut och så går 
det till Entreprenören som skriver ut det, så att jag har väldigt nära mellan mitt ritbord och den faktiska 
skrivaren som skriver ut hus. Så ser jag scenariot, inte att det blir en bygg-, en fabrik som på något sätt 
konstruerar planlösningar.” 

”Ja, jag tycker ju att det är oftast kanske för mycket, alltså jag skulle önska ofta att beställaren var mer, 
ställde högre krav på arkitekturen och ville någonting själva med den och inte släppte för mycket, för, för oss 
är det ju, det är roligare att ha ett samarbete med en beställare som själv är intresserad och är ett bra bollplank 
och tycker att det blir viktigt att det blir bra i slutändan och. […]. För nu, ibland kan man ju som känna att 
det blir mer att det blir fokus mot produktionssystemet och det tekniska systemet och att man ibland glömmer 
bort arkitekturen. Just för att det är väldigt mycket fokus på pengar och, men att arkitektur behöver ju inte, 
det behöver ju inte bli dyrare bara för att man lägger mycket tankar, att det finns mycket tankar bakom 
utformningen, det behöver ju inte innebära att det blir dyrare att bygga utan snarare tvärt om då.” 

Även att kommunerna borde se till den stora affären istället för att fokusera på kvadratmeterpris. 

”Men sen handlar det väl också om att titta på att, sort-, nej men när man tittar specifikt på Stockholm och 
närområdena här, de som äger marken som kommunerna, som försöker få ut marknadspriser, de har ju också 
misslyckats fullständigt i att se den stora affären. Alltså de tittar på x antal kvadratmeter mark och så säger 
de att det här ska vi ha marknadspris för. Vilket gör att Entreprenören då konkurrerar ju samma som oss, 
alltså istället för att de sätter ut en spec på att så här mycket kostar marken, visa vad ni kan leverera istället. 
Vi vill ha riktigt bra boende för unga här. Då börjar man ju tävla med andra faktorer. Vilket gör att, det 
lägger, man lägger ju inte per automatik på det sättet pengarna i byggherrarnas ficka liksom. Utan man sätter 
det på kvalitet.” 

En annan av arkitekterna tar upp att det skulle underlätta i arbetet om fler kompetenser var med redan i 
tidiga skeden. 

”Ja det är klart att man helst vill ha hela bilden klar för sig innan man börjar men det, det kommer ju aldrig 
att vara så, det, alltså, det är jättekomplext att bygga hus, det är inte som att bygga, vad heter det, bygga 
bilar på fabrik. Det går liksom inte göra riktigt den jämförelsen, husen bygger man fast ute i våran miljö, de 
ska stå i hundratals år, de påverkas av så mycket runtikring och omgivningen påverkas av det man bygger 
och det, så att det måste finnas en viss flexibilitet och en viss tolerans mot att saker och ting är olika. Det tror 
jag är viktigt. Men ja, men jag tror på att man jobbar i team där liksom, det är inte så att en människa har 
alla kunskaper för att göra bedömningar för helhetsbilden utan man jobbar tillsammans för den bästa 
kompromissen. För det är ju det som det handlar om, det är att det är en kompromiss. Men att den ska bli 
så bra som möjligt. Och att man gör det redan från början och inte skjuter från höften och sen blir det en 
massa bakslag.” 

Det skulle också underlätta om man kunde arbeta med projekten mer koncentrerat, enligt en av 
arkitekterna. 

”Så att det är ju väldigt bra om man har kontroll och att om det nu är i detaljplaneskedet att detaljplanen i 
alla fall är antagen innan man sätter igång den här projekteringen som kan ju bli ganska effektiv. För jag tror 
också, det kan bli ganska bra om man kan jobba ganska koncentrerat med det. Och inte att det liksom drar 
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ut jättelångt på tiden och att det blir stopp och man gör något annat, så det blir, det är bättre om man kan 
göra det där koncentrerat.” 

En av arkitekterna beskriver vikten av att verkligen förstå plattformen som ska användas, alltså av att ha 
ett nära samarbete med entreprenören. 

”Ja för det första så måste man ju först-, kunna liksom på ett pedagogiskt sätt förstå och lära sig den 
plattformen som skall användas. Och ett tätt samarbete där man ges möjlighet till att, man kanske inte bara 
kallar det avsteg men att an-, ja men att, förstår man det systemet så kan man ju använda det på rätt sätt. 
Och att i sådant fall då skulle användas på ett sätt som, att man gör bara, att man jobbar bara med det 
istället för att tampas mot det liksom. […]. Också på något vis, identifiera i sådant fall vilka av de kraven 
som den här plattformen ställer som är verkligen absoluta. Och att i de kraven samarbeta med arkitekten på 
ett superskarpt sätt, att de mötena eller de, alltså de materialmötena, de volymskarvarna, de måste vara på 
det här sättet. Och att då till exempel göra dem så välritade som möjligt. Och kanske i de andra, de andra 
kraven kan man behandla på ett lite, på ett annorlunda sätt. […]. Men de kraven som verkligen är 
absoluta, att man vet om det. För det kan också vara någon form av resurseffektivitet att man inte behöver 
göra avsteg från saker som till slut visar sig vara absolut i alla fall.” 

En annan arkitekt beskriver något liknande. 

”Det är ju liksom, har man rätt förutsättningar från början, vi går in i det här, vi ska jobba enligt det här 
plattformssystemet, vi får en utbildning om hur det funkar när man ska projektera det på rätt sätt, lägga in 
systemlinjerna så att det funkar liksom, så är ju det ett jättespännande sätt att jobba. Tycker jag. Det skulle 
jag gärna vilja göra.” 

Ofta påbörjas processen utan att man har någon direkt plan för hur processen ska gå till, berättar en av 
arkitekterna. Även detta är något som skulle behöva förbättras. 

”Det var ju något som vi pratade om på något studiemöte, att illustrera vår designprocess, till exempel. Men 
det blir på samma sätt som, vi skulle behöva, man kanske skulle behöva en likadan dialog med en kund som 
har en väldigt stark uppfattning om hur de vill ha det, så att man liksom får, oftast sätter man ju bara igång 
utan att ha mycket, tänka så mycket på processen i förväg. Det märker man ju först när det kör ihop sig.” 

16. ÖVRIGT 
En av arkitekterna beskriver ett problem som hon/han ser inom bygg-Sverige: 

”Men det stora problemet i svenskt byggande och speciellt med bostäder, det är experiment-lusten som 
saknas. Det är ett regelsystem som inte uppmuntrar till nytänkande och experimentlust. Specifikt när det 
kommer till boendet som karaktär. Alltså vi ritar ju faktiskt samma jäkla kärnfamilj än idag som vi gjorde 
på 20-talet, så planlösningar från 20-talet funkar lika bra för våra behov som, eller de kanske de inte gör, de 
kanske inte funkar lika bra för våra behov, men lägenheterna som produceras ser likadana ut. Och där har 
man ju satt, och den här efterfrågan som finns, på något sätt också satt något filter där. Det i kombination 
med den här att pengar styr, fast det blir fel att säga det, för det är klart att pengar styr. Men det är ju svårt 
att, alltså det där är det väl som arkitekt, att vara duktig på att argumentera för ekonomiska värden. Så det 
får man ta på sig själv snarare än att ropa att man vill ha en större stol att sitta på i byggbranschen.” 

En annan av arkitekterna poängterar att kravhanteringsprocessen förmodligen ser annorlunda ut om 
man jobbar i projekteringsprocessen istället för i tidiga skeden: 
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”Nej men det jag skulle vilja lägga till det är att om du pratar med projektörer till exempel, som sitter hela 
dagarna i en projekteringsprocess, så får du ju helt, kanske helt andra svar. För att deras brottningsmatcher 
med krav ser helt annorlunda ut än våra.” 

DISKUSSION 
Denna resultatpresentation redovisar fem arkitekters syn på kravhantering i deras dagliga arbete med att 
utforma olika typer av byggnader. Framför allt har utformning av bostäder diskuterats, men även andra 
byggnader som till exempel förskolor har nämnts i intervjuerna. Arkitekterna har olika 
erfarenhetsbakgrunder, några har arbetat länge i branschen och några har endast arbetat i några år som 
arkitekt. Flera olika entreprenörer och beställare diskuterades i intervjuerna, beroende på arkitekternas 
erfarenheter. Dessa beställare och entreprenörer använder sig av olika typer av standardiseringar i 
plattformar. Till exempel har en del beställare inga rambeskrivningar alls medan andra beställare har 
standardiserade tekniska lösningar som de vill återanvända i projekten. Entreprenörerna som diskuterats 
har till exempel preferenser på produktionsmetoder, använder sig av förtillverkade element, eller 
producerar byggnadsvolymer som monteras på byggarbetsplatsen. Denna spännvidd i arkitekternas 
erfarenheter och i de exempel som arkitekterna tagit upp under intervjuerna gör att en jämförelse 
mellan de olika intervjuerna är svår. Det har däremot varit möjligt att sammanfatta arkitekternas 
erfarenheter i de 16 kategorierna som presenteras i denna rapport. Bredden på innehållet i dessa 
sammanfattningar kan ses som en styrka i studien, då flera relevanta reflektioner från arkitekternas sida 
har kunnat belysas. Hela intervjuempirin har använts till resultatsammanställningen, däremot redovisas 
materialet i en kondenserad form för att ge en tydligare överskådlighet. 

Eftersom inga av begreppen som användes i intervjuerna förklarades i förväg (t.ex. kravhantering, 
plattformar, parametrisering, konfigurering m.fl.) kan en potentiell felkälla tänkas vara att olika 
respondenter tolkar dessa begrepp olika. Intervjuernas karaktär, det vill säga att respondenterna tilläts 
föra långa resonemang och att följdfrågor ställdes för att säkerställa att jag som intervjuare förstått vad 
respondenterna menat med sina svar, bidrar dock till att minska risken för feltolkningar. För att minska 
risken för feltolkningar vid redovisningen av resultatet kompletteras mina beskrivningar med citat. 
Läsaren ges på så sätt möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om empirins innebörd. Citaten valdes 
ut för att spegla de olika synvinklarna på respektive presenterad kategori.   

Stort tack till alla som bidragit till studien med sina erfarenheter och reflektioner. 
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