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Abstract 

Abstract 
 
This is a thesis writing at the School of engineering, Jönköping University. 

It processes the interaction between constructional engineers and architects in the 
projection phase from the thoughts and views that the writers have comprehend through 
their education, past experiences and the puplic view. These will be compared with an 
intensive literary study and a case study, in the form of interviews with employees at BSV 
arkitekter och ingenjörer ab, in the hopes of changing the thoughts and views from 
before the project and to advice on how to improve the interaction between these two. 

From the literary study the writers have noticed that the opinions and views today stems 
from how the cooperation between architects and constructional engineers developed at 
the middle of the 20th century. In order to avoid future “millionprojects” an 
improvement is need for a more sustainable development.  

The concept of “construction competitions” is a step in the right direction, but as of 
today it’s not a concept that is popular enough. 

The literary study also describes a number of theories about how to improve cooperation 
and communication in the workplace. 

The writers have interviewed three constructional engineers and three architects at BSV 
in order to get a fair view from both “sides”. The questions concern the three main 
issues that the writers had as a base for the project. 

Beyond the interviews the writers have also attended a project meeting for a turnkey 
contract in Jönköping. There the interaction between all parties and the handling of 
conflicts was observed.  

From interviewing the employees, the writers have found that the architects prefer to 
work with engineers from the company while the constructional engineers prefer to work 
with external architects.  

To ease the cooperation between both parties, the engineers can be included early in the 
work process of the architect in order to prevent future problems and delays. 

Another suggestion for improvement is to make sure that the contractor and the project 
leader give distinct directives and are clear on what is demanded in the project and on 
which task is performed by whom. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Denna rapport är ett Examensarbete på 15 hp, vid Tekniska Högskolan i Jönköping. 
Den behandlar samspelet mellan arkitekter och konstruktörer i projekteringsfasen utifrån 
de uppfattningar som författarna har fått utifrån utbildning, tidigare erfarenheter och den 
allmänna synen. Dessa jämförs med en intensiv litteraturstudie samt fallstudie i form av 
intervjuer med anställda på BSV arkitekter och ingenjörer ab i hopp om att kunna 
förändra de uppfattningar som fanns innan arbetet och att kunna ge råd om hur 
samspelet kan bli bättre. 

Utifrån litteraturstudien har författarna lagt märke till att de uppfattningar som finns i 
dagsläget verkar grunda sig i hur samspelet mellan arkitekter och konstruktörer 
utvecklades sig från mitten av 1900-talet. För att undvika nya ”miljonprojekt” krävs en 
förbättring i samarbetet för en hållbar utveckling. 

Konceptet konstruktionstävlan är ett steg i rätt riktning, men i dagsläget är det inte ett 
tillräckligt populärt koncept.  

I litteraturstudien beskrivs även ett antal teorier om hur samarbete och kommunikation 
på arbetsplatser kan förbättras. 

Författarna har intervjuat sammanlagt tre konstruktörer och tre arkitekter från BSV för 
att kunna få en rättvis uppfattning från båda ”sidor”. Intervjuerna behandlar frågor som 
berör de huvudfrågeställningar författarna haft som grund för arbetet.  

Utöver intervjuerna har författarna även närvarat på ett projekteringsmöte i en 
totalentreprenad i Jönköping. Där observerades samspelet mellan alla parter och hur 
konflikthanteringen utförts.  

Utifrån intervjuer har författarna kommit fram till att arkitekterna på företaget helst 
arbetar med interna konstruktörer, medan konstruktörerna helst arbetar med externa 
arkitekter.  

För att underlätta samarbetet mellan parterna kan konstruktören inkluderas tidigt i 
arkitektens arbetsprocess för att förhindra framtida problem och förseningar. 

Ett ytterligare förslag till förbättring är att se till att beställare och projektledare ger klara 
direktiv och är tydlig med vad som önskas/krävs i projektet samt att de är tydliga med 
vem som gör vad för att kunna underlätta samspelet. 

 

Nyckelord 
- Arkitekt 
- Kommunikation 
- Konstruktör 
- Samspelsanalys 
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Inledning 

1. Inledning

Detta arbete har utförts som examensarbete inom utbildningen Byggnadsutformning 
med Arkitektur på Tekniska Högskolan i Jönköping.  
Tidigare kunskaper om ämnet har vi fått från kurserna ”Architecture and Technology” 
samt ”Detail Design” på Tekniska Högskolan i Jönköping. 
Vad vi vill förmedla är de nuvarande kunskaperna om hur samspelet mellan arkitekter 
och konstruktörer fungerar, samt dess påverkan och effekter på utformningen av en 
byggnad. Baserat på detta vill vi framhäva de positiva och negativa effekter som kan 
uppkomma av skiljaktigheter mellan dem och utifrån dessa komma fram med förslag till 
hur man ska förbättra samspelet och samtidigt kombinera kunskaper och färdigheter.  

Det har gjorts få analyser och forskningsarbeten utifrån arkitektens synpunkt i detta 
ämne, men en studie som vi funnit vara till stor nytta för bakgrunden av detta exjobb är 
Kristina Granges avhandling ”Arkitekterna & Byggbranschen - Om vikten av att upprätta 
ett kollektivt självförtroende”1. 
Vi vill med vår studie jämföra hur samarbetet sett ut ur ett historiskt perspektiv med vilka 
villkor för samverkan som gäller i dagsläget.  
Målet är att ge en bättre förståelse hos bägge parter för att kunna effektivisera 
samarbetet. 

1.1. Problembeskrivning 
Utifrån vad vi har hört och sett i olika typfall blir arkitekter i många fall tvungna att ändra 
sina förslag på utformningen av olika anledningar. Det kan vara för att uppfylla 
byggnadstekniska krav, Sveriges lagar och regler eller att lägsta anbudspriset oftast vinner 
arkitekttävlingar vilket framkommer i intervjuer som Kristina Grange har publicerat i sin 
bok ”Att förtjäna sin roll”.2 
Men en annan anledning vi lagt märke till är att det ofta finns en eller flera klara 
meningsskiljaktigheter mellan arkitekter och konstruktörer, vilket vi observerat under 
projektmöten inom kursen ”detail design”. 

Detta får oss att se problemet som ett hinder för arkitekten och den estetiska 
utformningen hos svenska byggnader. En generell bild författarna uppfattat av arkitekten 
är att denne har ett estetiskt tänkande när det kommer till utformning; det handlar om 
känslor och intryck samtidigt som ingenjörer och konstruktörer är låsta inom de ramar 
som målas upp av de byggnadstekniska lagar och krav som ställs, vilket gör att de vill, 
eller måste, ändra på det arkitektoniska konceptet.  

Men vart härstammar den här synen på arkitekter och konstruktörer ifrån? Är detta 
resultatet av en generell bild som bildades för längesedan som hållit i sig, eller är det helt 
enkelt en kontrast mellan kreativt och logiskt tänkande? 

1 Grange, K., (2005), Arkitekterna & Byggbranschen - Om vikten av att upprätta ett kollektivt 
självförtroende, Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige 
2 Grange, K., (2014), Att förtjäna sin roll?, Författaren & Arkus, Sverige 

5 



Inledning 

Tidigare har samarbetet inom tillverkningsindustrin mellan designers och ingenjörer 
studerats, och där finns liknande problem enligt Annica Bragds studie ”Knowing 
Management - An ethnographic study of thinking with a new car".3 
Kommunikationsbristen begränsar utvecklingen inom den svenska byggindustrin, vilket 
man kan klart kan se då andra länder och städer, ex Köpenhamn, låter kreativiteten ha 
större svängrum och därmed skapa fler unika utformningar. För att tackla detta problem 
måste samspelet mellan dessa två parter förbättras; ett bättre samarbete med de bägges 
färdigheter och tankesätt. 
 

1.2. Syfte mål och frågeställningar 

1.1.1. Syfte 

Syftet är att förbättra samspelet mellan arkitekter och konstruktörer. 

1.1.2. Mål 

Målet med arbetet är att genom analyser och fältstudier ge underlag till hur samspelet 
mellan arkitekter och konstruktörer ska förbättras. 

1.1.3. Frågeställningar 

- Vilka effekter kan det byggnadstekniska ha på utformningen i det tidiga skedet av 
projekteringsfasen? 

- Hur skiljer sig den färdiga byggnaden baserat på effekterna av det 
byggnadsteksniska från arkitektens ursprungliga vision? 

- På vilket sätt skulle kommunikationen mellan arkitekter och konstruktörer kunna 
förbättras utifrån underlaget som tagits fram i rapporten? 
 

1.3. Metod 
 

Fallstudien grundas på litteraturstudier samt fältstudier. Metoden bygger på ett tidigare 
examensarbete: ”Interaction in strategic project meetings, possibilities and barriers to 
communication between architects and other actors” av Anna Barosen & Hanna 
Eriksson. 

1.1.1. Frågeställning 1 - ” Vilka effekter kan det byggnadstekniska ha 
på utformningen i det tidiga skedet av projekteringsfasen?” 

För att svara på Frågeställning 1 delas den upp i tre faser:  
Fas 1 - Individuella intervjuer med arkitekter, konstruktörer och andra 
aktörer inom byggbranschen.  
Fas 2 - Observation av ett verkligt projekteringsmöte  

3 Bragd, A., (2002), Knowing Management - An ethnographic study of thinking with a new car, 
Grafikerna Levréna, Kungälv, Sverige 
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Inledning 

Fas 3 - Gruppdiskussion med arkitekter, konstruktörer och andra aktörer 
inom byggbranschen.  

1.1.2. Frågeställning 2 - ”Hur skiljer sig den färdiga byggnaden, 
baserat på effekterna av det byggnadstekniska, från arkitektens 
ursprungliga vision? 

Frågeställning 2 besvaras med hjälp av analyser av de intervjuer, och 
diskussioner vi haft i Frågeställning 1. 

1.1.3. Frågeställning 3 – ”På vilket sätt skulle kommunikationen mellan 
arkitekter och konstruktörer kunna förbättras utifrån underlaget 
som tagits fram i rapporten?” 

Frågeställning 3 besvaras utifrån analysering av insamlat underlag från 
litteraturstudier, intervjuer och diskussioner som gjorts för att besvara 
frågeställning 1 och 2.  

 

1.4. Avgränsningar 
Denna rapport är inriktad på ett svenskt byggprojekt som vittnar om byggnadstekniska 
svårigheter där kommunikationen mellan arkitekter och konstruktörer analyseras. 
Intervjuer görs med flera aktörer på byggnadsmarknaden, men fokus ligger på hur 
arkitektens roll i Sverige kan utvecklas. 
 

1.5. Disposition 
Rapporten är uppbyggd i fem större delar: Teoretisk bakgrund, för att ge läsaren en 
historisk inblick i ämnet. Genomförande, där författarna förklarar sin arbetsprocess. 
Resultat och analys, den tyngsta delen av vad som kommit fram genom utförandet. 
Diskussion, författarna delar med sig av sina personliga uppfattningar genom arbetets 
gång. Slutsats och rekommendationer, summeringen av vad arbetet har lett fram till samt 
vilka åtgärder som kan tas för förbättring. 

Efter dessa följer även en referenslista, samt sökord och bilagor för ytterligare 
information.
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Genomförande 
 

 
 

2. Teoretisk bakgrund och förutsättningar 
 

2.1.  Miljonprogrammets påverkan 
 
Under mitten av 1900-talet så började man tackla bostadskrisen som fanns i Sverige. 
Denna har konfronterats och lösts med exempelvis Miljonprogrammet4, där de främsta 
tankarna var snabbt resultat till billigast anbud. Stora urgröpta betongblock favoriserades 
framför tanken av att sätta ett kulturellt märke på den svenska byggnadshistorien. 
Här startade tankegången som tillslut skulle mynna ut till vad vi idag identifierar som 
"produktionsanpassad projektering". 
Ingenjör Sven Dahlberg5 är ett stort namn inom skapandet av denna process. Under 
Miljonprogrammet var han VD för Svenska Industribyggen (som senare slogs ihop med 
NCC). Han har i sina många uttalanden talat för hur en enklare och billigare process är 
framtiden för en mer lönsam byggnadsindustri.  
Sven Dahlberg talade inför Byggförbundet år 1952 att aktörer inom byggprocessen måste 
tänka om: 
 
"Vi borde bygga enklare, bredare och högre hus. Vi borde tänka på att hyreskostnaden också består av 
vad vi skattevägen får betala [...] Vi borde släppa den så vanliga drömmen om fulländningen, [...] Vi 
måste förenkla." 6 
 
En av hans starka åsikter var att låta byggindustrin själva sätta de framtidsvisioner inom 
marknaden för framtiden. Men det som mest låg bakom hans tänkande var just profit 
vilket talar för att han värderade vinst över kreativitet.  
 
"Skall vi som skedde under 1940 och 50-talen överlämna åt politikerna att bestämma över och forma 
bostads- och byggnadspolitiken under 1960-talet? Eller ska vi ta på oss ansvaret att leda produktionen i 
rätt riktning? Tillsammans bör vi alla olika kategorier byggare ta på oss ansvaret." 7 
 
Trots sitt yrkande att alla fack inom byggnadsbranschen tillsammans ska förbättra 
marknaden är han inte rädd för att favorisera bland dessa. Han har talat väldigt mycket 
för att det finns mycket att arbeta med gällande förståelse och samverkan mellan de 
ingående yrkesgrupperna inom byggbranschen. Hans främsta mål med arbeten var att 
uppfylla det krav på projektsumman från beställaren, och siktade därför in sig hårt på att 
forma projekteringsfasen, där han ansåg att de största besparingarna kunde göras. I och 
med att man här kunde dra ned anbudssumman så mycket som möjligt så ville han ge 
beställarna veto att kunna påverka planeringen. 
Han påpekade ofta vilken del av byggbranschen som han ansåg var det största hindret: 
 

4 Nationalencyklopedin, miljonprogrammet, http://www.ne.se/lang/miljonprogrammet, hämtad 2014-
10-16 
5”Vem är det”, P.A. Nordstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1969. 
6 Sven Dahlberg "Varför bygger vi inte billigare och bättre? En aktuell fråga i belysning av tre 
föredrag", Stockholm, 1965, s.27 
7 Sven Dahlberg, Byggförbundet, "Produktionsanpassad projektering”, Stockholm, 1961, s14 
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Genomförande 
 

 
 
"[...] Genom en mångfald byggen har vi fått klart för oss att de arbeten, som kunnas framställas till de 
lägsta kostnaderna med som samtidigt givit oss de största vinsterna, det är de där vår 
konstruktionsavdelning stått för projekteringen." 8  
 
Med tanke på kunskapen som en konstruktör har om de tekniska krav som ställs på 
material, så kan en konstruktör troligtvis komma fram med det billigast möjliga förslaget 
på ett projekt, och därmed komma med lägsta anbudspris.  
Utifrån Sven Dahlbergs perspektiv och tankegångar så var arkitekter inom projekt de 
som ökade kostnaderna för projekt, och la därför skulden på dem för den dåvarande 
situationen. De anklagades för att vara dåligt kostnadsmedvetna och t.o.m. så långt som 
att de drev upp kostnader för eget syfte.  
 
"Det kan i efterhand konstateras att när krav från beställar- och entreprenörshåll vid denna tid börjades 
ställa på att "eller likvärdigt" skulle tillfogas ritningsbeskrivningarna tycks detta ha accepterats utan 
större motstånd från arkitekterna med alternativ till de produkter och materialval som arkitekterna 
föreskrev kunde ju upphandling ske med ökad konkurrens. Därmed kunde de kostnader som 
arkitekterna på flera sätt anklagats för att missköta, sänkas.[...] under förutsättning att det var 
arkitekten som var byggherrens förtroendeman, och den som hade fortsatt ansvar för byggledningen, behöll 
ju arkitekten sig kontrollen över valen. I praktiken medförde dock förändringarna att arkitekterna 
frånskrev sig möjligheten att råda över slutresultatet."9 
 

2.2. Konstruktionstävlan  
 
En väletablerad idé inom byggnadsindustrin är konceptet med arkitekttävlan. Detta 
koncept baseras på att en förstudie och planeringsprogram utförs om vad en byggnad ska 
omfatta, därefter publiceras detta för arkitektbyråer som kommer med förslag. Vinnaren 
som utses ingår i en entreprenad och får sin vision förverkligad. Problemet med detta är 
att den liksom mycket annat domineras av anbudspriser och produktionstider, men 
genom arkitekttävlan skapas även nya koncept och innovativa idéer samtidigt som nya 
arkitektkontor får möjlighet att etablera sig på marknaden. 
 
En variant på arkitekttävlan, som ännu inte är känd i större grad, men som ändå har gett 
ett mäktigt resultat är konstruktionstävlan. Med det menas att arkitekten ritar sitt förslag 
och sedan publicerar det för att låta konstruktörer komma med förslag på hur man skall 
lösa byggnaden konstruktionsmässigt. 
Ett exempel är projektet Kuggen i Göteborg10, där arkitektens förslag har uppfyllts 
genom det vinnande förslaget i konstruktörstävlan. 
 
Hösten 2008 lämnades förfrågan om totalentreprenad på projekt Kuggen av 
Chalmersfastigheter, där anbud lämnades av PEAB oktober 2008. Planen för projekt 

8 Sven Dahlberg, ”Tal vid SIAB bolagsstämma den 19 juni 1963”, Stockholm, 1963, s17 
9 Kristina Grange, ”Arkitekterna och byggbranschen – om vikten av att upprätthålla ett kollektivt 
självförtroende” Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, 2005 s.66 
10 Tyréns, Kuggen – mellan konstruktör & arkitekt, 
http://www.tyrens.se/Global/Nyheter/Nyheter%202011/TidskriftenBetong_nr6_2010_Kuggen.pdf, 
hämtad 2014-10-20 
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Genomförande 
 

 
 
Kuggen var att det skulle fungera som studentbostäder, likt Tietgunkollegiet i 
Köpenhamn11. 
 
Den ovanliga planformen för byggnaden krävde okonventionella lösningar för 
konstruktionen, för att kunna förverkliga arkitektens vision. I anbuden presenterade 
PEAB olika system och metoder ifrån flera konstruktörer, likt vid en arkitekttävlan. 
 
Det vinnande förslagets konstruktionslösning blev att uppföra byggnaden med 
traditionell platsgjuten stomme med pelardäck, där bjälklagen samt väggarna utfördes 
som plattbärlag respektive skalväggar. Det som gjorde lösningen ”okonventionell” var 
hur lasterna fördes ner till grunden, genom betongpelarna inbyggda i ytterväggarna, där 
de placerats i var eller varannan kugge där det varierade i och mellan varje våningsplan. 
På grund av byggnadens form blev pelarlägena förskjutna mellan våningsplanen, vilket 
gjorde att bjälklagen behövde dimensioneras för att kunna föra pelarlasterna mellan 
pelare i respektive våning. 
 
Trots att metoden var en motsatt variant av den vanliga lösningen inom byggbranschen 
blev resultatet lyckat och ett steg framåt för den arkitektoniska utvecklingen. 
 

2.3. Arkitekten och konstruktören  
 
Tidigare i rapporten förekommer kritik mot konstruktörer och ingenjörer, men det finns 
även personer inom sektorn som är medvetna om att dispyterna mellan facken är ett 
problem som inte nödvändigtvis måste lösas från det andra hållet. Konstruktör Tomas 
Gustavsson skriver om hur han har uppfattat samspelet mellan arkitekter och 
konstruktörer under sina arbeten.  
 
”Jag har under åren jag arbetat som konstruktör blivit alltmer kritisk till hur samarbetet mellan 
arkitekter och konstruktörer normalt fungerar. Bristen på förståelse för arkitektur är stor bland svenska 
byggare och ingenjörer i byggprocessen, faktiskt betydligt sämre än i våra grannländer, vilket visats i 
otaliga praktiska exempel. Det skulle gå att få mycket bättre resultat ur processen om samarbetet mellan 
de olika kategorierna hade varit mer utvecklat. Det är en ganska väletablerad åsikt att det brister i 
arkitektkårens tekniska kompetens, och det ligger säkert en hel del i det. Men bristerna i 
ingenjörskårens kunskaper och förståelse för arkitektur är faktiskt ett minst lika stort problem.” 12 
 
Under sitt arbete i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Lunds Tekniska Högskola 
fick konstruktör Tomas Gustavsson möjligheter att utveckla sitt intresse för samspelet 
mellan arkitektur och konstruktion, vilket han säger har ändrat hans arbetssätt som 
byggnadskonstruktör. 
Han anser att relationen mellan arkitektur och konstruktion delas in i två förhållningssätt: 
 
- ”Byggnadsstommen underordnar sig helt och hållet rumsbildningen”  
- ”Byggnadsstommen används som en utgångspunkt i rumsbildningen” 
 

11 ”Tietgenkollegiet” http://tietgenkollegiet.dk/, hämtad 2014-10-20 
12 Tomas Gustavsson konstruktioner AB, ”Så vill jag arbeta” http://www.konstruktioner.se/doc/tgk-
244.html, hämtad 2014-10-22 
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Det sistnämnda alternativet beskriver så kallad tektonisk arkitektur. Tektonik betyder att 
stommen används aktivt i gestaltningsarbetet. 
Detta innebär att man söker logiken i konstruktionen, exempelvis att arbeta med detaljer 
viktiga för konstruktionen så som möten mellan pelare och balk. 
Konstruktör Tomas Gustavsson talar om att vid arbete inom tektonisk arkitektur så blir 
konstruktörens arbete ”radikalt annorlunda än om man arbetar med det förstnämnda 
förhållningssättet”, att låta byggnadsstommen underordna sig rumsbildningen. 
 
Då man låter byggnadsstommen medverka i skapandet av rumsbildningen blir 
konstruktörens arbete format av att ta hänsyn till det gestaltningsmässiga mer än det 
tekniska, vilket leder till ett mer estetiskt resultat. 
Då stommen underordnar sig krävs ofta det oftast att arbetssättet är mer analytiskt. 
”I praktiken har det visat sig att det sistnämnda fallet mycket ofta leder till ett tvivelaktigt kulissbetonat 
byggande, vars långsiktighet kan ifrågasättas.” 13 
 
Att bygga med miljövänligare alternativ för en mer hållbar utveckling är något som har 
växt fram allt mer inom byggbranschen, främst med hjälp utav ISO förteckningar14, 
miljöklasser15 och diplom. Detta har säkerligen sin grund i det som Sven Dahlberg 
startade på 1960-talet, att vi nu istället för billiga projekt som enbart är temporära 
lösningar nu vill skapa lösningar för flera år framåt. Trots detta så har konstruktör Tomas 
Gustavsson en kritisk syn på hur begreppet ”hållbarhet” har kommit att uppfattas som i 
dagsläget: 
 
”[…] Men för huvuddelen av byggandet bör man se långsiktigt för det mesta bostadsbyggandet. Att 
använda sig av materialitet, att söka konstruktiv logik, att tillämpa hantverksmässig omsorg om detaljer 
och att använda material av hög kvalitet är viktiga ingredienser i recept för det långsiktigt hållbara. 
Tyvärr har epitetet hållbarhet dock istället blivit tom marknadsföring i byggandets ”main-stream”. Allra 
värsta exemplen på detta är väl när man bygger fasader som kallas putsade med träregelstommar, på 
insidan försedda med plastfolie och gipsskiva, och på utsidan cellplast (”frigolit”) som förses med ca 5 
mm s.k. organisk puts. Dessa hus säljs som hus med putsade fasader, men man borde hellre kalla det 
målad frigolit – fast då hade man väl knappast fått sålt husen! Jag blir ytterst betänksam när man inser 
att det är så de allra flesta fasaderna byggts upp t.o.m. i högstatusprojekt[…]” 
 
Dessa enkla ”hållbara” lösningar är ett steg bakåt då det förhindrar den arkitektoniska 
utvecklingen inom den svenska byggbranschen . 
 
Skissandet inom projekteringsfasen är en viktig del för arkitektens arbete då konceptet 
för byggnaden och utförandet skapas under den här tidiga delen i fasen. Konstruktör 
Tomas Gustavsson anser att vikt bör läggas på att konstruktörer medverkar i denna fas. I 
arbetet prövas alternativ, analysering av konsekvenser utförs, lösningar jämförs och 
provas. Konstruktör Tomas Gustavsson menar att konstruktören inte ska fastna vid 
BIM-programmen där de utför sitt givna arbete, utan att de även medverkar i arbetet 

13 Tomas Gustavsson, ”Moderna murverk”, Avdelningen för Konstruktionsteknik, LTH, 2002 
14 ”ISO – International Organization for Standardization” http://www.iso.org/iso/home/standards.htm, 
hämtad 2014-10-22 
15 ”Sundahus” http://www.sundahus.se/services/environmental-accreditation-of-buildings.aspx, hämtad 
2014-10-22 
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som är grund till deras uppgifter. Detta i hopp om att öka förståelsen mellan de två 
parterna. 
 

2.4. Uppfattningen av arkitektur i dagsläget 
I regeringens handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design som antogs 1998, 
och är fortsatt aktuellt, finns bl a följande mål: 
 
- Arkitektur, formgivning och design ska ges goda förutsättningar för sin utveckling 
- Kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas kortsiktiga ekonomiska 

överväganden 
- Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning och design och offentlig miljö 

skall stärkas och breddas16 
 
I övriga nordiska länder finns en egen arkitekturpolicy. Detta är något som Sveriges 
Arkitekter vill införa även i Sverige för att komplettera ovanstående handlingsprogram. 
2013 framfördes ett förslag om en arkitekturpolicy från Stockholms 
stadsbyggnadskontor. Sveriges arkitekter anser att det är positivt att policyn är en del av 
översiktsplanen men att den är något otydlig. 17 
 
Enligt Kristina Granges analys utifrån intervjuer hon gjort med arkitekter och beställare 
finns en uppfattning om att arkitekter ibland driver sin egen agenda och siktar på en 
högre ambitionsnivå än vad beställaren önskar. Det finns en tendens från arkitekten att 
försvara sina idéer för mycket. För övriga parter hade det varit bättre att arkitekten 
istället accepterar att andra parter har invändningar och att arkitekten i fråga istället 
presenterar flera lika bra idéer eller varianter. Detta har sin grund i att arkitekterna inte 
anses ha tillräcklig förståelse för de marknadsmässiga förutsättningarna för projektet.18 
 
I den offentliga sektorn har arkitekter på senare år blivit tvungna att lägga sig långt under 
normal prissättning för att över huvud taget vara med och konkurrera om projekt. Detta 
har lett till att många arkitektkontor fått ställa sig utanför svenskt offentligt byggande, 
detta är en utveckling som motsäger regeringens handlingsplan och som missgynnar 
samhällsutvecklingen.  
I det senaste LOU-förslaget anser Sveriges Arkitekter att syftet att rikta in den offentliga 
upphandlingen mot kvalitet motverkas, däremot ges större möjligheter till förhandlingar i 
anbudsskedet i förslaget om upphandlingsformer.19 

 

16 ”Regeringens handlingsprogram för arkitektur, formgivning & design” 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/25/65/e36cce6d.pdf, hämtad 2014-10-23 
17 Arkitekt, Remissvar arkitektur Stockholm, https://www.arkitekt.se/remiss-arkitektur-stockholm/, 
hämtad 2014-10-25 
18 Kristina Grange, ”Att förtjäna sin roll? Om villkor, föreställningar och självbilder i arkitekters och 

beställares syn på den svenska arkitektrollen”, 2013, s.30 
19 Arkitekt, Regler kring upphandling https://www.arkitekt.se/nya-regler-for-upphandling/, hämtad 
2014-10-25 
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2.5. Samspel i projektmöten 
 

Arkitekter och övriga aktörer har inte bara olika kunskaper, research- och 
analyseringsmetoder, utan även olika inställningar och attityder.20 
 
Konstruktörer använder ofta teorier och statistisk analys för att lösa problem där 
konstruktionen, omgivningen och teknisk funktion är i fokus. De tar sig an nya problem 
genom att använda bekanta problem och på så sätt skapa en lösning genom att reflektera 
över upplevda likheter.21 
 
Cross-disciplinary interaction eller tvärfackligt samspel är ett uttryck som är användbart i 
projekt med avdelningar med olika kompetensområden. Aktörerna har olika intressen, 
attityder och färdigheter och ett samspel mellan gruppmedlemmarna är nödvändigt för 
att få fram ett resultat. 
Det viktiga i en grupp med olika aktörer är att ha gemensamma mål, ömsesidig förståelse, 
delade resurser och vision samt teamkänsla enligt Dimbley & Burton, som gjort studier 
och utvecklat teorier om kommunikation.22 
Jesper Blomberg hävdar, med stöd av analyser, att organisationer och projekt bör vara 
organiserade genom antingen ett gemensamt mål, stark kultur eller guidning av en 
hierarkisk eller byråkratisk kontroll.23 
 
Sensemaking är ett uttryck som introducerades till organisationer av Karl E. Weick och 
ifrågasätter hur och varför saker är konstruerade och vilka effekter de skapar. Genom att 
använda sensemaking i projekt med olika aktörer kan ett stort intresse och viljan att 
förstå och komplettera varandras idéer göra att dessa idéer når en högre nivå. ”Ett plus ett 
kan bli tre istället för två” 24 
 
Några av problemen historiskt sett mellan arkitekter och konstruktörer är att det funnits 
en antydan att parterna vill rädda sitt eget skinn istället för att göra något tillsammans 
med övriga parter.  
Det har funnits en fördomsfullhet mellan arkitekter och konstruktörer, en ”vi och dem”- 
känsla och brister i kommunikation mellan parterna. En av dessa fördomar från 
arkitekter enligt Anna Barosen & Hanna Eriksson är att arkitektur är kreativt och 
innovativt, samtidigt som ingenjörskonst är konservativt med brist på respekt av 
arkitekturen. 25 

20 Christine Winberg, ”Language content and context in the education of architects”, Kapstaden, 
Sydafrika, 2004 
21 Donald Schön, ”The Reflective Practitioner - How Professionals think in action”, Ashgate, UK, 1995 
22 Richard Dimbleby & Graeme Burton, ”More than words: an introduction to communication”, 
Routledge, London, UK, 1998 
23 Jesper Blomberg, ”Projektorganisationen - kritiska analyser av projektprat och praktik”, Malmö, 2003 
24 Karl E. Weick, Sensemaking in organisations, Kalifornien, USA, 1995 
25 Anna Barosen & Hanna Eriksson, ”Interaction in strategic project meetings, possibilities and barriers 

to communication between architects and other actors”, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, 2006, 
s.48 
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3. Genomförande 
 

3.1. Litteraturstudie  
Litteraturstudien för arbetet var grunden för författarnas kunskap om ämnet, det vill säga 
den teoretiska bakgrunden. 

Författarna har sökt i akademiska databaser för att hitta tidigare utförda 
forskningsarbeten och beställt hem böcker som varit relevanta för ämnet. Efter leverans 
så började den intensiva litteraturstudien för att kunna begränsa informationen till endast 
de som var givande för arbetet. Under två veckor läste författarna igenom alla 
referensarbeten och skrev den teoretiska bakgrunden. Denna lade sedan grunden för 
intervjuer och fallstudier. 

 

3.2. Individuella Intervjuer 
Under författarnas arbete med litteraturstudien, för att få en bra bakgrund till 
problemställningarna, sökte författarna kontakt med ett antal lämpliga företag vars 
arbetsprocesser verkade vara relevanta för vårt examensarbete. Företaget vi fick bäst 
respons av var BSV Ingenjörer & Arkitekter AB som har både konstruktörer och 
arkitekter som arbetar internt med varandra. Vi fick snabbt kontakt med 
byggnadsingenjör Carl Edvard Rösiö och vi bokade ett möte senare samma vecka. På 
detta första möte fick vi en grundlig bild av hur företagets arbetsprocess går till och även 
hur samspelet fungerar mellan arkitekter och konstruktörer inne på kontoret. Kort därpå 
hade vi sex individuella intervjuer inbokade med lika stor andel konstruktörer som 
arkitekter inom de kommande två veckorna.  

Efter mötet började vi skriva ned frågor till intervjuerna, som senare skulle besvara våra 
frågeställningar. Vi siktade på att ha frågor riktade mot både arkitekter och konstruktörer, 
för att på så sätt få en så klar uppfattning som möjligt om ämnet, men även frågor riktade 
mot just den fackgrupp som skulle intervjuas. När vi färdigställt våra frågeformulär 
skickade vi dem tillbaka till byggnadsingenjör Carl Edvard Rösiö för att vidarebefordra 
dem till de personer som skulle intervjuas. 
 
Den 10/11 hade vi vår första intervju med arkitekt Marcin Piezcara. 
Två dagar senare 12/11 fick vi chansen att intervjua arkitekt Johnny Grauengaard, den 
nuvarande VD:n. 
13/11 intervjuade vi konstruktör David Eriksson 
14/11 fick vi chansen att intervjua en fd JTH-student, konstruktör Soheilla El Masry. 
Veckan därpå, den 20/11, fick vi ta oss till BSV:s kontor i Värnamo och intervjua 
konstruktör Kire Gulevski samt arkitekt Josefine Sävqvist, varpå vi även fick en trevlig 
pratstund med fd VD och grundare för företaget, konstruktör Kjell Thulin. 
Flera av intervjuerna ägde rum i samband med lunch, och efter varje intervjutillfälle satte 
författarna sig ned och renskrev anteckningarna från intervjuerna till manuskript för att 
kunna göra en utförlig analys till resultat. 
Första tanken hade annars varit att spela in intervjuerna men författarna märkte att det 
blev mer avslappnat när man istället skötte intervjuerna som ett samtal i och med att de 
ägde rum kring lunch och rast. 
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(För intervjufrågeställningar se bilaga 1-2. För fullständiga intervjuer se bilaga 3-8) 

 

3.3. Fallstudie 
24/11 tog vi återigen kontakt med företaget då vi även önskade ha med en fallstudie i 
vårt arbete, i form av observation av ett vanligt projektmöte inom företaget. Den 2/12 
fick författarna svar om att de kunde närvara på ett projektmöte redan den 4/12 kl 09:00 
på kontoret i Jönköping. 

 
Författarna anlände till kontoret 8.40 för att få information om projektet i fråga av 
projektledare Andreas Boström. Projektet är en totalentreprenad där beställaren är 
Tolust26. Det är ett företag som ägs av Tosito tillsammans med Lustgården AB och 
bildades i samband med förvärvet av Södra Munksjöns fabriksområde och projektet i 
fråga kallas Munksjöstaden.  
 
Projektmötet var ett så kallat B-möte vilket betyder att beställaren inte var närvarande. 
Närvarande var representanter för konstruktion-, arkitekt-, mark-, brand- och 
akustikdelen samt projektledaren.  
 
Under mötet observerade författarna bland annat hur mötet var upplagt överlag och hur 
de närvarande framförde sina synpunkter samt hur de bemötte varandra. 
Efter mötet som tog ca två timmar fick författarna möjlighet att ställa frågor till de 
närvarande och på så sätt få ytterligare klarhet kring projektet.  
 
Svaren låg till grund för resultatet av fallstudien och skrevs ned direkt efter mötet var 
avslutat.  
 

3.4. Gruppdiskussion 
Vid första mötet med byggnadsingenjör Carl Edvard Rösiö på BSV berättade författarna 
om upplägget för fallstudie och intervjuer, samt frågade om möjligheten att kunna ha en 
gemensam gruppdiskussion som innefattade både arkitekter och konstruktörer. Syftet 
med en gruppdiskussion var att komplettera de individuella diskussionerna. Detta för att 
se hur de olika fackens åsikter kan ge konstruktiv kritik som eventuellt kunde leda till 
lösningar på de problem som har diskuterats individuellt.   
 

På grund av tidsbrist blev gruppdiskussionen aldrig av och kunde tyvärr inte räknas in i 
resultatet. 

26Tosito, Tolust, http://www.tosito.se/tolust/ 
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4. Resultat och analys 
Vi har valt att dela upp resultatet och analysen under två separata rubriker, då vi uppfattat 
dem som två skilda saker. Resultatet blir informationen vi fått av att ställa 
frågeställningarna, och analysen är en analysering av den informationen. 

4.1. Resultat 

4.1.1. Individuella intervjuer 

(För fullständiga intervjuer, se bilaga 3-8.)  
Konstruktör 
 
Samtliga intervjuade konstruktörer anser att de har blivit bemötta väl av arkitekter de 
arbetar med, men det finns dock historier om vänner eller bekanta som blivit bemötta 
kritiskt. Ett exempel på ett sådant möte var när arkitekten i fråga hade varit bestämd på 
att ett projekt skulle utföras på ett visst sätt och vägrade förstå att det inte gick att 
genomföra på det viset.  
 
Även beställare kan agera på detta vis och det har lett till att arkitekter hoppat av projekt. 
Ett exempel på ett speciellt bra bemötande var när arkitekten i ett projekt som 
konstruktör Soheilla El Masry arbetade med, förde en nära dialog med konstruktören 
och dubbelkollade innan ändringar i projektet gjordes.  
 
Konstruktörer och arkitekter har inte några gemensamma mål uppskrivna på papper, 
ibland arbetar dessa åt lite olika håll, men i slutändan menar de intervjuade att samtliga 
parter alltid vill projektets bästa. Det är viktigt att avgränsa tidigt så att samtliga parter vet 
vilket ansvar de har och att båda parter inte lägger sig i den andras arbete.  
 
De intervjuade konstruktörerna anser att det är viktigt att ändå ha en tidig 
kommunikation i projekt för att få de bästa och billigaste lösningarna.  
En av konstruktörerna berättar att det är viktigt att inte lägga för mycket tid på detaljer i 
arbeten så länge de fyller sin funktion eftersom tid är pengar och det är respektlöst mot 
kunden att lägga ner t ex åtta timmar på en detalj när den skulle fylla sin funktion lika bra 
om konstruktören istället satt två timmar med den.  
 
Konstruktörerna som intervjuats arbetar alla på BSV arkitekter & konstruktörer, vilket 
gör att de arbetar tillsammans med både konstruktörer och arkitekter från företaget i 
projekt.  
På frågan om de anser att det är lättast att arbeta med en intern eller extern arkitekt säger 
samtliga att de föredrar att arbeta med externa arkitekter. Anledningarna till detta skiljer 
sig dock från de olika personerna. Två av de intervjuade anser att det är enklare att arbeta 
med arkitekter utifrån eftersom det inte går att vara lika frispråkig mot sina 
arbetskamrater som mot en arkitekt utifrån, då det inte finns personliga uppfattningar. 
Detta motsägs, till viss del, av konstruktör David Eriksson som menar att det blir ett mer 
professionellt bemötande gentemot en extern arkitekt än mot en arkitekt som 
konstruktören arbetar dagligen med eftersom han känner att han kan säga vad som helst 
till någon som är hans dagliga arbetskamrat. 
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Samordningen sköts olika beroende på om det är en privat- eller offentlig beställare enligt 
de intervjuade. Enligt en av de intervjuade har entreprenörer mer respekt för 
konstruktörer och sättet de utför arbetet på. En annan av de intervjuade hävdar att 
offentliga beställare oftast har bättre koll på pris, men samtidigt är beredda att överstiga 
budget oftare med tanke på att de inte behöver hålla i pengarna på samma sätt som en 
privat beställare. Ytterligare en åsikt om detta ämne är att samordningens upplägg inte 
beror på hurvida beställaren är privat eller offentlig utan det handlar om professionalitet. 
De som inte är så professionella ställer inte lika höga krav.  
 
Enligt konstruktörerna har få av arkitekterna de arbetat med en bra uppfattning om 
utformningens konsekvenser på konstruktionen och kostnaden. Kire Gulevski berättar 
om ett projekt där arkitekten knappt tänkte på hur byggnaden skulle stå upp eller vad det 
skulle kosta att bygga enligt arkitektens vision. Han menar dock att beställaren betalar för 
att få en fin byggnad och att det konstruktionsmässiga alltid löser sig på något sätt. Två 
av de intervjuade har som förslag att beställaren först hör av sig till konstruktören för att 
på så sätt få en bättre uppfattning om vad projektet kommer kosta, men de menar även 
att konstruktörer också kan ha dålig koll på vad saker och ting kostar och att det därför 
är bäst att även ha en dialog med byggledaren för en bättre insikt på kostnader. 
 
Samtliga konstruktörer blev tillfrågade hur deras ställning var till en konstruktionstävling 
likt den som beskrivs i kap. 2.3 – Konstruktionstävlan.  
Alla tre ansåg att detta var en bra idé som skulle kunna leda till spektakulära lösningar 
och att det även skulle kunna leda till att konstruktörer får mer uppmärksamhet för sitt 
arbete. 
 
De intervjuade kom med många olika förslag på utformningsval som försvårar för 
konstruktörer. De menade dock att det oftast rör sig om små detaljer som är relativt 
enkla att åtgärda. Några av dessa problem är stora öppningar, osymmetri invändigt, 
spännvidder och placering av schakt. Dessa utformningsval blir till problem särskilt när 
det utvändiga skalet är bärande.  
 
Konstruktörerna hävdar att de vill tillmötesgå arkitekten när det kommer till hur en 
teknisk lösning kan påverka utformningen. En av dem nämner dock att det är viktigt att 
prioritera att konstruktionen fungerar och att det sedan går att tänka på arkitektens 
vision. 
 
En av våra frågor var ifall ett projekt skulle kunna ledas av en enda person som var 
antingen arkitekt med kunskap om konstruktion och vice versa. Samtliga intervjuade 
konstruktörer säger med glimten i ögat att en konstruktör vore det bästa valet även om 
det finns ytterst få som var kvalificerade för ett sådant upplägg. Soheilla El Masry 
argumenterar ”Det värsta som kan hända en arkitekt är att det blir fult, det värsta som kan hända 
en konstruktör är att folk dör”. 
 
Till slut bad författarna om exempel på förbättringar. Flera förslag kom, men alla tre var 
inne på samma spår. Respekt och förståelse för varandras yrke är viktigt och det är viktigt 
att ha kontinuerliga diskussioner genom hela processen, gärna redan tidigare i processen 
än i nuläget. Ett annat viktigt medel för förbättring vore att ha mer kunskap om det 
andra yrket vilket leder in på det tidigare påståendet om förståelse. Ett konkret exempel 
på förbättring var att byggledare, arkitekt och konstruktör sitter ner redan innan 
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programskedet och diskuterar lösningar som är ekonomiskt givande för att minska 
antalet kostnadsproblem som kan uppstå. 
 
Arkitekt 
 
Stämningen mellan arkitekter och konstruktörer på företaget är god, detta mycket för att 
dessa två arbetar tillsammans. Vid arbete med utomstående kan det uppkomma problem 
då dessa inte är så insatta i arkitekternas arbetsprocess. 
 
Arkitekten är alltid beredd och medveten om de ändringar som kan uppstå inom ett 
projekt, arkitekt Josefine Sävqvist och Marcin Pieczara menar att det alltid är någonting 
som behöver ändras. Oftast på grund utav visionen hos arkitekten som inte har varit 
möjlig att utföra, eller när krav hos beställare tvingar en ändring. Ett exempel på detta var 
arkitekt Marcin Pieczaras arbete med projekteringen av en simhall. Där skulle bassänger 
användas i tävlingssyfte, och då fick inte längd avvika ens fem millimeter, eftersom 
rekord som sätts i en bassäng med felaktig längd blir strukna och ogiltiga.  
 
Arkitektarbetet i Sverige skiljer sig väldigt mycket ifrån andra länder runt om Europa. 
Arkitekterna Johnny Grauengaard och Marcin Pieczara berättar att i både Danmark 
respektive Polen har arkitekten en större och mer etablerad status och respekt, medan 
man i Sverige bara ses som ett kugghjul i maskineriet. Arkitekt Josefine Sävqvist nämnde 
att i Irland har arkitekten större frihet, eftersom byggherrar inte är lika hårda med de 
regler som finns, dock brukar den inre utformningen vara rätt monoton och ensidig. 
Medan de andra länderna ger mer frihet så är strukturen i arbetsprocessen långt ifrån 
hållbar. Arbetsprocessen i Sverige är i det stora hela bättre än de flesta länder, trots den 
bristande statusen jämfört med de andra länderna enligt de tre intervjuade arkitekterna. 
 
Från beställare så har inte arkitekterna fått någon större kritik, utan det har snarare varit 
skillnad på de bådas vision och/eller visualisering av den färdiga produkten, och i vissa 
fall på grund utav de ekonomiska aspekterna. Oftast så har detta löst sig när idén har fått 
sjunka in hos beställaren. Ett exempel på detta var vid bygget av en simhall, då arkitekt 
Johnny Grauengaard kände att alla dörrars olika funktioner kan beskrivas genom 
färgkodning (blå skulle betyda herr omklädningsrum, röd var dam omklädningsrum etc.) 
vilket inte togs emot av beställaren vid första presentationen av förslaget. Men vid ett 
senare tillfälle ändrade beställaren sin ståndpunkt och stod bakom förslaget, när förslaget 
fått sjunka in.  
 
De tekniska lösningarna som påverkas av arkitektens arbete är oftast i centrum under 
arbetsprocessen. Arkitekt Marcin Pieczara menar att det är arkitektens ansvar att ha dessa 
i åtanke även om det är konceptet som ska vara i fokus. Arkitekt Josefine Sävqvist säger 
att ibland är de tekniska lösningarna snarare något som arkitekten tar hänsyn till, hellre än 
att hon låter det styra utformningen. Viktigast av allt är att ha det tekniska i åtanke tidigt, 
för att på så sätt undvika en kaskad av förändringar som kan ske ju längre man kommer i 
processen om man inte tar hänsyn. Tankarna om att ta hänsyn till det tekniska kommer 
oftast med erfarenhet säger arkitekt Josefine Sävqvist. 
 
Studierna visar att beställaren har haft väldigt lätt för att ställa sig bakom konstruktören 
hellre än arkitekten inom projekt, då detta kan ge ett billigare förslag och snabbare 
resultat. Arkitekter Josefine Säqvist och Johnny Grauengaard anser att detta inte 
stämmer. Arkitekt Marcin Pieczara berättade dock att han arbetat med beställare som 

18 



Resultat och Analys 
 

 
 
haft bakgrund inom byggandet på sin tidigare arbetsplats. Dessa hade en tendens att ta 
konstruktörernas sida, för att göra det ekonomiskt och praktiskt för sig själva.  
 
Vid kritik av sitt koncept så gäller det att försvara sig på rätt sätt. 
Ett exempel på detta är, som arkitekt Johnny Grauengaard föklarade, att se skillnad på 
“sak-sak” och “person-sak”. Det sakliga är sådant du som arkitekt tyvärr inte kan prata 
dig undan, exempelvis kan man inte “lura gravitationen” konstruktionsmässigt, medan 
det personliga kan vara en beställare eller konstruktör som helt enkelt inte gillar idén men 
som kan övertygas om du gör det på rätt sätt. 
Ett exempel som framkom under intervjun med arkitekt Johnny Grauengaard var hans 
vision om ”dansande” pelare i olika lutningar på en dansbana. Beställaren avsåg att det 
skulle vara enklare med raka pelare, men efter att ha sett en BIM-modell i Revit hittade 
de en lutning som kunde snurras runt sin egen axel, och därmed kunde de köpa flera 
pelare med samma form och ändå bibehålla visionen av ”dansande” pelare. 
 
Arkitekterna hade delade åsikter om hur pass medvetna de var angående påverkan på 
konstruktionen och kostnaden av en byggnad, baserat på hur de utformar byggnaden. 
Arkitekterna tycker de är medvetna om påverkan till en viss del, men att de är långt ifrån 
tillräckligt medvetna om alla faktorer. Arkitekt Marcin Pieczara tycker att arkitekten 
borde utbildas mer inom konstruktion redan under studierna, samtidigt tycker arkitekt 
Josefine Sävqvist att ”det är viktigt att få en inblick över konstruktion på arkitekt linjer, 
men man ska inte ta bort flummet, för det är viktigt att arkitekter kan tänka kreativt”. 
Alla tre delar åsikten att “om du som arkitekt ritar upp något som är dyrare än det 
möjliga så har du misslyckats katastrofalt”. 
 
Författarna läste om projekt Kuggen vid Chalmers i Göteborg (se kap. 2.3 - 
Konstruktionstävlan), och arkitekten var delvis inte alls medveten om historien bakom 
detta projekt, då fokus mest låg på den omvända varianten av en arkitekttävlan; att låta 
arkitektens koncept vara fullständigt och låta konstruktörer tävla om den bästa lösningen 
för att få byggnaden att fungera. 
All de intervjuade arkitekterna var intresserade av konceptet och höll med om att det 
definitivt kan förbättra förståelsen mellan arkitekter och konstruktörer, och att det 
säkerligen kan ge ett förbättrat samarbete i framtida projekt. 
 
På BSV arbetar arkitekter och konstruktörer med varandra väldigt tidigt, redan i skiss 
skedet. Åsikterna om detta var lite olika: även om alla de intervjuade arkitekterna ansåg 
att samarbetet och konceptet var bra, tyckte arkitekt Josefine Sävqvist att konstruktören 
inte skulle styra utformningen under skisskedet. 
 
Arkitekten anser att arbetsprocessen klart skiljer sig beroende på vilken entreprenadform 
det är. Arbetet är väldigt uppdelat inom en totalentreprenad och som arkitekt får man då 
endast arbeta med tidiga skisser för att sedan lämna över arbetet till någon annan att 
slutföra, vilket inte alltid kändes bra enligt arkitekten. 
Vid en generalentreprenad får arkitekten istället arbeta genom hela A-delen av 
projekteringen, vilket ansågs vara det ”roligare” alternativet mellan general- och 
totalentreprenad enligt de intervjuade. 
 
Arkitekterna anser att det är en bra stämning mellan facken, men att det går att göra 
arbetsprocessen mer effektiv.  
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Därefter bad författarna arkitekterna om råd för hur man kan förbättra stämningen 
på/mellan andra företag.  
Förslagen som gavs var bland annat: tidig involvering av bägge parter (ex. arbete med 
konstruktör redan i skiss skedet), man måste visa respekt för den andres yrke och 
kunskaper, kunna ge och ta konstruktiv kritik, veta hur du ska argumentera/försvara dig 
själv, skaffa dig mer inblick om det konstruktionsmässiga inom projektering och framför 
allt att inte låta prestige stå i vägen för ditt arbete. 
 
 

4.2. Analys 
 

4.2.1. Litteraturstudie 

Litteraturstudien har utförts i kapitel 2: Teoretisk bakgrund och förutsättningar, det som 
följer är vår analys av detta kapitel. 
 
Mycket av den bristande förståelsen mellan fackgrupperna beror på den stora kontrasten 
mellan det arkitektoniska och det konstruktionsmässiga inom projekteringsprocessen. 
Arkitekten är ofta en kreativ person, struktur och enformighet är inte karaktärsdrag som 
står överst på listan när en arkitekt beskrivs. Under utbildningen, där de har som störst 
möjlighet att lära och växa, missar de möjligheten att få kunskaperna och tänket kring 
konstruktionsteknik som skulle kunna underlätta samspelet med de resterande aktörerna 
inom byggnadsprocessen. 
 
Detta beror på den dåliga stämningen mellan beställare/konstruktör och arkitekt som 
uppkom under mitten av 1960-talet. En problematisk budget, gav ofta upphov till en 
negativ inställning mot arkitekten. Genom detta fick arkitekten lära sig att skydda sin 
rygg, och ställa hårt mot hårt för att kunna få en talan (se kap 2.1 – Miljonprogrammets 
påverkan).  
Den inställningen har dock löpt ut till att bli den stereotypen som många har uppfattat 
om arkitekten idag; som prestigefylld och orubblig, omedveten och ibland även 
”obildad”. Denna okunskap gäller framförallt de ekonomiska aspekterna i ett projekt och 
där anses konstruktörer ha betydligt bättre koll. 
Att lägga skulden på arkitekten som person, vid bristande hänsyn till konstruktionen är 
därför ett felaktigt bemötande av utomstående fackgrupper. Att lägga skulden på 
arkitekten som yrke fungerar inte heller. Både arkitekter och konstruktörer förtjänar 
respekt av varandra och från beställare. 
”Konstruktionstävlan” är därför ett väldigt bra koncept att utnyttja för att lösa detta. 
Arkitekten får behålla sin vision som den anlitades för att framställa, och konstruktören 
får arbeta med att lösa utformningens konstruktion. Genom detta får man inte bara nya 
sätt att lösa problem med olika konstruktionslösningar utan kan även skaffa nya sätt att 
lösa problem som varit ”omöjliga” att lösa tidigare. 
Genom detta så ser konstruktören utformningen som mer än något ”flummigt påhitt” av 
en arkitekt. Då det redan har öppnat upp möjligheter för konstruktören att hitta nya 
lösningar så kommer det även att få denne att se nya/flera lösningar vid andra projekt 
och detta ger då en större förståelse för arkitektens arbete. 
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Författarnas analys gjordes utifrån konstruktör Tomas Gustavssons forskningsarbete vid 
Lunds Tekniska Högskola, där han utvecklade sitt intresse för samspelet mellan 
arkitekter och konstruktörer. 
Det som direkt tilltalade med hans analys var faktumet att hans arbetssätt hade ändrats 
avsevärt under forskandet; att han kunde se att problemen fanns hos bägge parter. 
Han talade om att arbetet mellan arkitekter och konstruktörer kunde delas in i två 
förhållningssätt: att byggnadsstommen underordnar sig helt och hållet rumsbildningen, 
eller att byggnadsstommen används som en utgångspunkt för denna. 
 
Hans åsikter om samspelet mellan facken framhävs tydligt i inledningen av texten, men 
tappar lite fokus allt eftersom. Han går in mer på mallar för arbetssätt som man kan utgå 
ifrån, tanken är troligtvis att dessa olika typer ska kunna underlätta samarbetet beroende 
på vilken typ som passar vilka. Han talar även om hur arbetet kan underlättas genom 
tidigt samarbete inom skiss skedet av projekteringsfasen, likt den metoden som används 
av BSV. 
 
Det var väldigt upplysande och nödvändigt för arbetet att kunna läsa om en konstruktör 
med en sådan objektiv och opartisk analysering av samarbetet mellan facken. Han var 
inte defensiv, och inte heller alltför kritisk mot konstruktörer, utan kunde titta och 
observera på ett professionellt sätt. 
Angående samspelet i projektmöten listas ett antal teorier och metoder (se kap 2.6 – 
Samspel i projektmöten). Den gemensamma faktorn i alla dessa är att det är viktigt att 
arbeta mot samma mål, att genom samarbete kunna höja varandras idéer och att 
respektera varandras yrke och kvaliteter för att på så sätt kunna få ett bra samarbete. 

 

 

4.2.2. Individuella intervjuer 

Konstruktör 
I litteraturstudien skapades bilden av att konstruktören är en person som agerar utifrån 
fakta och som är svår att resonera med. De har enligt forskningen som författarna tagit 
del av oftast haft lättare att bli uppbackade av beställaren ur en ekonomisk och hållbar 
synpunkt vilket uppenbarligen ger ett överläge i diskussioner med arkitekter. Ytterligare 
en fördom som funnits är att konstruktörer och arkitekter har så olika sätt att se på ett 
projekt att de har svårt att enas om lösningar. Är detta dock hur det ser ut i verkligheten? 

Utifrån tre intervjuer med konstruktörer har en annan bild skapats av hur samspelet 
mellan konstruktörer och arkitekter ser ut.  

Första frågan som ställdes till samtliga konstruktörer var ifall de ansåg sig ha blivit väl 
bemötta av arkitekter de arbetat med. Föga förvånande var svaret från samtliga att de 
alltid blivit väl bemötta av arkitekter, men däremot berättades det om vänner eller 
bekanta som varit i kontakt med arkitekter som inte varit enkla att arbeta med.  

Att samtliga svarar att de blivit väl bemötta på en så direkt fråga är uppenbart, men 
senare i intervjun går det uttyda att det finns vissa fördomar om arkitekter och att de inte 
anser att det alltid är lätt att arbeta tillsammans.  
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Enligt Dimbley & Burton’s teorier om kommunikation är tre av de viktiga delarna till ett 
bra samarbete att ha gemensamma mål, ömsesidig förståelse och att dela samma vision av 
ett projekt. Detta är något som de intervjuade till viss del tar vara på. De menar att det 
inte finns några gemensamma mål uppskrivna på papper, utan att ett bra samarbete med 
arkitekten snarare är att ha ömsesidig förståelse och att arbeta mot samma vision. I vissa 
fall kan de arbeta åt olika håll i projekt men i slutändan vill samtliga parter projektets 
bästa. 

Ytterligare en viktig aspekt till hur ett projekt blir så bra som möjligt är att tidigt avgränsa 
arbetet och att respektera den andra partens arbete utan att lägga sig i när det inte 
behövs. Däremot är det viktigt att använda varandras kunskaper tidigt i projektet. Här 
säger konstruktörerna att det är för arkitektens bästa att ta hjälp av konstruktören direkt 
när den möjligheten finns. 

I regeringens handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design som antogs 1998, 
och är fortsatt aktuellt står det bland annat att kvalitet och skönhetsaspekter inte ska 
underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden. Detta mål får ses som ett 
misslyckande hittills då konstruktörerna berättar att den ekonomiska aspekten i de flesta 
fall är det mest styrande. De tycker givetvis det är viktigt att arbeta enligt budgeten och 
enligt en av de intervjuade är det bättre att göra en fungerande detalj på två timmar 
istället för en perfekt detalj på åtta timmar, med tanke på att tid är pengar.  
 
Konstruktörernas uppfattning om arkitekters konstruktions- och ekonomikunskap är att 
den är för dålig. Detta är förståeligt eftersom de flesta arkitektprogrammen i Sverige inte 
innehåller många kurser om varken konstruktion eller ekonomi och en av anledningarna 
till detta är för att det kreativa tänket ska vara i fokus och inte bli hindrat av 
byggnadstekniska eller ekonomiska krav. Detta framhävs av en av de intervjuade 
konstruktörerna som menar att beställaren betalar för att få en vacker byggnad och att 
det byggnadstekniska alltid löser sig på något sätt. 
 
En annan av de intervjuade förnekar inte på något sätt detta, däremot antyds det att 
utformningen kan göras lika bra av konstruktörer, vilket skulle kunna ses som en 
nedlåtande syn på arkitektyrket även om inte detta var den intervjuades avsikt. Två av de 
intervjuade såg det som en bra ekonomisk lösning för beställaren att ta kontakt med 
konstruktören först, men att det i så fall även var viktigt att ha en dialog med byggledaren 
eftersom många konstruktörer också har dålig koll på kostnader. 
 
Enligt Kristina Granges studier finns en uppfattning om att arkitekter ibland driver sin 
egen agenda och att de kan ha högre ambitionsnivå än beställaren önskar samt att de 
ibland försvarar sina idéer för mycket.  
Dessa studier stöds till viss del av de intervjuade. De menar att det finns arkitekter som 
har för hög prestige, men de menar att i slutändan har de arkitekter de arbetat med rättat 
sig efter beställarens önskemål och den budget som finns. Däremot har de hört talas om 
arkitekter som hoppat av projekt där de inte fått som de ville.  
 
Konstruktörer och arkitekter arbetar tillsammans på BSV arkitekter & ingenjörer ab, 
därför frågade författarna om de tycker det fungerar bäst att arbeta med interna arkitekter 
på kontoret eller med externa arkitekter. De var alla eniga om att de tycker det fungerar 
bäst att arbeta med arkitekter från andra kontor. Anledningar till detta, enligt två av dem, 
är att det är enklare att säga vad man tycker till externa arkitekter, där det endast är en 
professionell relation. En annan av de intervjuade ansåg att det var bäst med externa 
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arkitekter av den motsatta anledningen att det går säga precis vad man tycker till en 
person på kontoret, men att det blir ett mer professionellt bemötande med en 
utomstående arkitekt och att detta gör det enklare att arbeta.  
Det viktiga för konstruktören är alltså inte att arbeta med en arkitekt det finns en 
personlig koppling till, utan det är viktigare med ett fackmässigt agerande för att på så 
sätt nå bästa möjliga resultat i projektet. 
 
I kap. 2.2 – Konstruktionstävlan beskrivs ett koncept som är omvänt det som används 
tills störst del, nämligen arkitekttävlingar. De intervjuade konstruktörerna var inte 
förtjusta i idén, men ansåg att det skulle kunna generera mer uppmärksamhet till 
konstruktörsyrket.  
När de går in i ett projekt är det med inställningen att tillmötesgå arkitekten, men enligt 
de intervjuade är högsta prioritet att konstruktionen fungerar och att sedan göra det så 
likt arkitektens vision som möjligt.  
Det som en konstruktionstävlan då skulle kunna göra är att den skulle kunna vidga 
vyerna för många konstruktörer. Genom att se hur andra har löst ett problem på ett 
innovativt sätt, likt Projekt Kuggen, så finns möjligheten att framhäva ett mer kreativt 
tänk och arbetssätt för både arkitekter och konstruktörer. Genom kombination av både 
arkitekt- och konstruktörstävlan kan många konstruktörer se vilka möjligheter som finns 
istället för att se begränsningar i ett projekt. Det finns givetvis en ekonomisk aspekt även 
här, och det är oftast den som är den begränsningen i ett projekt.  
  
På frågan om ett projekt skulle kunna ledas av en och samma person svarade samtliga att 
det vore i så fall bäst med en konstruktör med arkitekturkunskap. Detta svar gavs på ett 
humoristiskt sätt och var inte på något sätt menat som en pik mot arkitektyrket. De 
hävdade däremot att det var extremt få personer som skulle kunna göra detta och i två av 
intervjuerna hänvisade de till Salvatore Calatrava och hans byggnader som exempel. Även 
arenan ”Fågelboet” av Herzog & de Meuron som byggdes till OS i Peking nämndes. 
Dessa byggnader är väldigt spektakulära och det är givetvis extremt få personer som 
skulle kunna rita på detta sätt. Att ha en konstruktör som ansvarar för utformningen är 
mer lämpligt i mindre projekt av exempelvis industribyggnader  
 
I slutet av intervjun återgick samtalet till hur samspelet mellan arkitekter och 
konstruktörer skulle kunna förbättras, delvis baserat på hur de arbetar just nu på BSV 
arkitekter & ingenjörer. De intervjuade hävdade att de inte uppfattar det som en klyfta 
mellan konstruktörer och arkitekter men att det är viktigt med respekt och förståelse, att 
ha en konstant dialog ännu tidigare än vad de har idag, och att det inte skulle skada att ha 
mer kunskap om den andres yrke.  
 
Detta är simpla lösningar på tvister och det stödjer mycket av den forskning som finns 
inom ämnet. Genom att få mer kunskap om arkitektur redan i högskolan skulle det 
skapas en större förståelse för arkitekten. De tycker det är bra att ha en dialog så tidigt 
som möjligt, men att sitta och arbeta tillsammans med arkitekten konstant är inte till 
hjälp utan det bästa är att finnas till hands när arkitekten har frågor. Särskilt vid ändringar 
är det viktigt att höra av sig eftersom detta är något som är frustrerande om det kommer 
vid ett sent skede.  
Sammanfattningsvis är konstruktörernas förslag till förbättring alltså respekt, kunskap, 
förståelse och konstant kommunikation.  
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Arkitekt 
 
Det är bilden som personer inom byggbranschen har gett oss av arkitekten. Många anser 
att arkitekterna är de som tar åt sig all äran, och att arbetet runt omkring för att 
förverkliga dennes vision hamnar i arkitektens skugga. Vad vi uppfattat är att arkitekten 
har ansetts vara egocentrisk och stolt. 
 
I själva verket har arkitekten en stark ödmjukhet i sitt arbete. Arkitekten är oftast mycket 
medveten om konsekvenserna av de beslut som fattas. Arkitekterna vi intervjuat vet sina 
gränser inom konstruktion och att de måste rådgöra med andra för att få det bästa 
resultatet. Beräkningar ingår varken i deras utbildning eller arbetsuppgifter. 
I andra länder har arkitekter en högre status, och deras beslut väger tyngre än vad de gör i 
Sverige. Däremot har Sverige en mer strukturerad arbetsprocess än andra länder. Det blir 
ett bättre resultat av att lyssna på både arkitekten och konstruktören än att endast lyssna 
på en av dem (se ”sensemaking” 2.5. Samspel i projektmöten). 
 
Det som Sverige skulle kunna göra bättre är att framhäva arkitekters och konstruktörers 
jobb mer. 
En intressant metod som skulle förbättra samarbetet samt framhäva prestationer enligt 
författarna och samtliga intervjuade, är genom konstruktörstävlingar som nämnts tidigare 
i arbetet (se 2.2 Konstruktionstävlan). På så sätt kan både arkitektens utformning och 
konstruktörens lösningar få den uppmärksamheten de förtjänar. 
 
Det finns en stor kontrast mellan arkitektur och konstruktion inom 
projekteringsprocessen. Uppfattningen vi fått från litteraturstudien och tidigare 
erfarenheter är att arkitekter behöver vara kreativa, enligt arkitekt Josefine Sävqvist är det 
bra att detta kreativa tänkande framhävs redan i utbildningen.  
 
Att både arkitekter och konstruktörer arbetar internt på ett och samma företag ger 
arkitekten möjligheten att bredda sina kunskaper inom det konstruktionsmässiga. På så 
sätt kan de uppfatta på vilka sätt deras utformningar lättare kan fungera tillsammans med 
konstruktionslösningarna. 
Det tidiga arbetet mellan de båda inom arkitektens skissarbete är ett rätt simpelt koncept, 
men som är svårt att tillämpa på mindre företag enligt arkitekt Johnny Grauengaard. 
Även om olika arkitekter har skilda åsikter om hur pass bra det är att låta en konstruktör 
påverka arbetet så märker man ändå att det förbättrar deras samarbete.  
 
De problem som uppstår är oftast mellan arkitekter och beställare; bland annat 
konstruktionslösningar, ekonomiska aspekter men oftast så är det meningsskiljaktigheter 
om formgivning/estetiska detaljer. 
Som beställare är man självfallet medveten om vad som ska utföras och vilka idéer som 
inte hör hemma i slutprodukten. Men arkitekt Johnny Grauengaard menar att om man 
anställer en arkitekt för att utforma en vision så behöver man ha tillit till att arkitekten 
gör det som man anställt honom för att göra. 
 
Som arkitekt gäller det att identifiera vilken karaktär problemet har. Något sakligt, som 
tekniska problem eller skillnad mellan programbeskrivning och projekterat resultat, har 
arkitekten inte mycket att säga till om då beställaren har ställt dessa krav tidigt innan 
skissande ens har börjat. Arkitekten kan alltid försöka övertyga beställare, men får 
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definitivt inte bli för personlig i frågan. Personliga åsikter kan alltid diskuteras fram och 
tillbaka, i hopp om att kunna övertyga den andre, men det gäller då att försvara sitt 
koncept på ett professionellt sätt. 
 
De exempel författarna fått ifrån intervjuer verkar peka emot att beställaren inte har 
kunnat föreställa sig idén på plats utan behövt tid på sig för att låta den sjunka in. De två 
alternativen till varför beställaren inte godkänner idén direkt kan vara att beställaren har 
svårt att se något annat än sin ursprungliga vision, eller om arkitekten inte riktigt har 
förklarat tillräckligt bra. 
 
Men när det handlar om tekniska krav så måste arkitekten vara beredd på att ge sig, då 
det inte finns något att försvara. Ett exempel från tidigare i arbetet, var att längden på en 
tävlingsbana i en simhall påverkade placeringen av väggarna. I en beställares ögon så är 
det något som ska lösas, och om detta inte uppfylls så är det nästan respektlöst mot 
beställare. 
En av författarna hade tidigare hört om ett problem som uppstått vid projekteringen av 
en idrottshall, där måtten för en handbollsplan skulle vara grunden för utformningen av 
idrottsplanen. Problemet då var att måtten gick precis efter planens mått, utan några 
marginaler för sargar, avbytarbänkar etc. 
Detta skulle vara ett katastrofalt fel i alla beställares ögon, och även om man kan tänka 
att beställaren kanske inte var specifik om behovet av marginaler så är det arkitektens 
ansvar att se dessa problem när man projekterar utformningen. 
 
Medvetenheten för det tekniska i en byggnad har vi märkt skiljer sig ganska mycket 
beroende på arkitektens bakgrund; vissa har tänket tack vare sin utbildning, medan andra 
har det tack vare arbetserfarenhet, medan vissa endast har en vag uppfattning/intresse 
om dess påverkan. 
Då vi som författare har fått utbildning inom både arkitektur och utformning samt 
konstruktion och byggnadsteknik så har vi naturligt tänket att göra en utformning 
samtidigt som vi har en uppfattning om konstruktionen. Men att försöka hålla en jämn 
balans mellan dessa är dock inte ett hållbart koncept i längden, då en av de båda alltid 
kommer att väga tyngre än den andra för oss. 
 
Arkitekt är som tidigare nämnt ett kreativt yrke men i de flesta projekt är det vitalt att 
arkitekten har konstruktionen i åtanke. Det måste vara verklighetsförankrat och 
utförbart. Men det är inte alltid sunt att utgå från konstruktionen när visionen skapas 
eftersom anledningen till att man anlitar en konstruktör är i grund och botten är för att 
förverkliga arkitektens vision.  
Man tycker att de bägge yrken ska kunna utkräva en respekt från beställare och andra 
fackmän och att man inte kan ställa den enes krav på den andra; du kan inte klaga på en 
arkitekt för att hen inte har tillräckligt med kunskap om konstruktion vid en projektering, 
då det inte är hens arbete att utföra konstruktionslösningar på en byggnad. 
 
Arkitekten anställs för att leverera en vision, en utformning, en känsla. Konstruktören 
anställs för att lösa det tekniska för att kunna förverkliga detta. Det är två skilda 
arbetsuppgifter och bör egentligen inte blandas ihop. 
Det är en skillnad på att säga att en arkitekt ska ”ta hänsyn till konstruktionen” och säga 
åt den att ”tänka på konstruktionen”. 
Likt en av arkitektens åsikter så ska konstruktionen lösa utformningen, inte styra den. 
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4.2.3. Fallstudie 

Innan mötet introducerades författarna Tobias Hamlin och Filip Liljeqvist till alla 
närvarande vid mötet: 
 
Projektledare Andreas Boström 
Arkitekt Patrik Sund 
Konstruktör Markus Ragnstrid 
Brandingenjör Johan Josefsson 
Markingenjör Tomas Elvingsson 
Ljudingenjör Magnus Ingvarsson 
 
Mötet hölls angående tekniska lösningar för byggnader i kvarter 2 av projektet 
Munksjöstaden som BSV är delaktiga i. 
Frågor kring brand, mark, konstruktion, ljud och utformning togs upp då inga andra 
konsulter var närvarande. 
 
Analyseringen skulle främst fokuseras på konstruktören och arkitektens samspel och 
verkan under mötet, men observationer gjordes av alla inblandade för att även få en 
helhetsbild av andra medparters samspel med dessa. 
 
Konstaterande gjordes tidigt under mötet att bygglovshandlingar måste vara färdigställda 
och inskickade vecka 5 inför byggstart vecka 10 2015. 
  
Samspelet mellan parter var allmänt bra. De problem som skulle kunna uppkomma, 
baserade på litteraturstudier samt egna erfarenheter, uppkom aldrig under mötets gång. 
 
Konstruktören var inte stolt, envis och orubblig utan väldigt öppen för vad som behövde 
göras och ändringar som uppstått innan mötet. Konstruktören var väldigt mån om att 
hålla sig till det relevanta och försökte gärna att styra tillbaka på spåret när diskussionen 
hade kommit ifrån ämnet i fråga. Vid diskussion med arkitekt så fick man känslan av att 
konstruktören hade lite mer status, men istället för att ”köra över” arkitekten i 
diskussionen så försökte de båda att hitta fram till samma slutsats. Detta betyder dock 
inte att han var konflikträdd utan kunde säga vem som bar ansvaret när ett problem 
uppkom eller en lösning saknades. 
 
Arkitekten var inte den prestigefyllda personen som vi uppfattat av andra konstruktörer 
från intervjuer och studier, utan var ödmjuk och medveten. Man fick en klar känsla av 
erfarenhet från arkitekten då denna visade kunskaper inom de flesta av de områden som 
var i fokus under mötet. Diskussioner med andra ingenjörer gick utan några större 
problem, och han var mer än villig att lyssna och ta till sig de olika förslagen och 
eventuella ändringarna som behövde göras. Trots den korta deadlinen så kunde han titta 
och se de alternativ som ex. brandingenjören diskuterade om. 
 
Ingenjörerna var tysta om diskussionen inte rörde deras egna områden, troligtvis agerade 
de mest som konsulter. 
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Problemen som kom med detta var att när man kom in på deras respektive ämnen så var 
det väldigt lätt för dem att omedvetet glida iväg ifrån ämnet.  
 
Ett exempel var det eventuella behovet av en brandhiss: detta var ett krav ifall byggnaden 
är över 10 våningar enligt BBR 19. Detta öppnade då upp diskussionen om byggnaden 
ansågs vara över 10 våningar då de hade ett två-våningsgarage under kvarteren. Frågan 
var då helt enkelt: ”anser kommunen och räddningstjänsten att den är över 10 våningar 
eller inte?” men istället för att besvara frågan, då man inte fått svar av dem än, så började 
alternativa lösningar diskuteras med arkitekten. Arkitekten var väldigt mån om att det 
skulle vara brandhiss i trapphuset. Alternativet var att ändra utformningen på 
våningsplanen vilket skulle leda till ändringar i planlösningarna. Så om möjligt skulle en 
brandhiss vara bästa alternativet. Detta var ett tydligt exempel på frågeställning 1.  
Diskussionen tog relativt lång tid och slutade helt enkelt med att de kollade med 
kommunen om det var möjligt att installera brandhissar istället för vanliga hissar. Mycket 
tid gick åt till sådana små problem, men det tog endast upp tid. 
 
Kortfattat så hade inte mötet några större problem. Lite bristande kommunikation och 
svårigheter att lyssna till frågan som ställdes var de enda författarna uppfattade av mötet. 
Förutom det så verkar samspelet fungera väldigt bra, detta mycket tack vare 
projektledaren som ledde mötet genom dagordningen utan att låta det sväva iväg för ofta 
och som kunde ta beslut när det behövdes. 
Vid slutet av mötet så sammanfattade projektledaren kort vad alla involverade ska ha 
slutfört inför nästa veckas möte. Han påpekade även att ett teknikmöte skulle hållas 
dagen innan det administrativa mötet för att tekniska lösningar och problem skulle 
behandlas innan möte med beställare, detta för att hålla tekniska diskussioner korta under 
mötet med beställaren. 
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5.1. Resultatdiskussion 
 
Resultatet av arbetet innebär den fakta vi fått ut ur litteraturstudie samt vår metod under 
fallstudien.  
Litteraturstudien gjorde att vi fick större insikt kring de frågor vi redan ställt oss innan 
arbetet påbörjades. Vi gick in i arbetet med en del förutfattade meningar om både 
arkitekter och konstruktörer och vissa av dessa speglades i de arbeten vi läste, men vårt 
mål var att hitta fakta som går emot dessa fördomar eftersom vi ville ändra både vår egen 
och andra inom branschens uppfattning. Därför speglas dessa uppfattningar förmodligen 
tidigt i arbetet.  
 
Vi tror att många av de uppfattningar som finns om samspelet mellan arkitekter och 
konstruktörer grundar sig i tidigare konflikter som har uppkommit redan i mitten av 
1900-talet och att de på vissa sätt påverkar uppfattningen om samspelet även i dagsläget. 
Det besvarades efter att ha läst analysen om Sven Dahlberg och hans påverkan inom 
byggnadsindustrin. Där läste vi om hans åsikter om hur byggnadsprojekt helst ska utföras 
samt om hur han föredrar konstruktörernas arbete och åsikter över arkitektens. 
Byggnadsbranschen domineras fortfarande av äldre personer som arbetat under den här 
tidsperioden och därför är det väldigt lätt att yngre personer påverkas av dessa 
arbetsmetoder och åsikter, även om detta sker omedvetet.   
 
I andra studier vi läst och ur intervjuerna vi utfört har vi märkt att detta till viss del 
stämmer även idag. Många arkitekter och konstruktörer uppfattar att respekten för deras 
yrke är mycket lägre i Sverige idag, än det varit tidigare, och är i andra länder i Europa.  
 
Författarna gick in i arbetet med uppfattningen att det fanns någon sorts spänning mellan 
arkitekter och konstruktörer, den motbevisades till viss del med hjälp utav individuella 
intervjuer med anställda på BSV. Något som är uppseendeväckande är att medan 
arkitekterna föredrar att jobba med interna konstruktörer, så föredrar konstruktörerna att 
arbete med utomstående arkitekter. Detta beror på att det är smidigare för arkitekten att 
få hjälp när konstruktörerna finns i byggnaden samtidigt som det är svårare för 
konstruktörer att ge konstruktiv feedback till sina medarbetare. 
 
Alla de intervjuade är eniga om att fackligt och professionellt arbete är en viktig del av 
hur ett samarbete fungerar. Genom att respektera varandras roller utförs arbetet helt 
enkelt lättare.  
En sak som skapar irritation är när det sker förseningar, vilket påverkar alla delar i ett 
projekt. Genom att ta mer tid på sig än vad man egentligen har/behöver så visar man en 
bristande respekt för de andra parterna och detta försvårar samarbetet.  
 
För att förenkla detta krävs en öppen dialog mellan parterna, på så sätt kan den ena 
förvarnas så att problemet blir lättare att hantera. Detta är en anledning till att samarbetet 
fungerar bra på BSV. T ex om en arkitekt är medveten om att han kommer få svårt att 
hinna lämna in en färdig planlösning på den bestämda tiden, kan denne informera 
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konstruktören om detta på plats. Och om denne vill ha hjälp med ett visst moment kan 
konstruktören ge sin åsikt direkt och på så sätt förenkla det kommande arbetet. 
 
I fas 2 observerade vi ett projektmöte. Mötet skiljde sig från våra förväntningar angående 
problemdiskussioner mellan arkitekt och konstruktör. Vi trodde att det skulle vara mer 
fram och tillbaka mellan de båda och att det skulle vara svårare att komma fram till beslut 
än det var. Att det gick så smidigt som det gjorde beror troligtvis på att de andra 
ingenjörerna vid bordet ville uppmärksamma problem inom sina egna respektive 
områden vilket påverkade både arkitekten och konstruktören.  
 
När det var frågor kring konstruktionen och utformningen så styrde projektledaren 
diskussionen till det som var relevant för mötet. Värt att tillägga är att eftersom 
ingenjörerna kom med förslag på ändringar på deras delar av projektet som skulle 
förenkla för dem själva, men försvåra för konstruktören och arkitekten, så blev det så att 
de båda stod på samma sida och hjälptes åt. Detta för att få en smidig lösning som inte 
skulle försvåra projektet för den andra och samtidigt löste problemet i fråga. 
 

 

5.2. Metoddiskussion 
 
Metoden vi använt oss av är delvis tagen ifrån ett annat examensarbete, gjort av studenter 
på Chalmers. Vi tyckte att det var ett intressant upplägg för att våra frågeställningar skulle 
kunna besvaras på bästa sätt genom att använda den. 
 
Innan vi inledde vår fallstudie så gjorde vi en litteraturstudie. Vi började med att läsa ett 
antal rapporter och studier kring ämnet. Detta gjorde att vi blev mer insatta och mer 
intresserade av ämnet. Med en bra koll på bakgrunden kunde vi sedan få klart för oss vad 
våra egna förutsättningar för arbetet skulle vara. 
Med tanke på att det inte fanns så många studier kring ämnet blev det till en början 
relativt svårt att skaffa sig en tydlig uppfattning kring hur vår studie skulle vara upplagd, 
men det gav oss också friheten att arbeta med det utan att bli styrda av andras slutsatser. 
 
I fas 1 av metoden vi använt oss av hade vi intervjuer individuellt med anställda 
konstruktörer och arkitekter på BSV. Detta var den fas som vi från början tänkte skulle 
vara den mest avgörande delen i arbetet. Nu i efterhand kan vi se att våra slutsatser 
grundar sig till stor del från dessa intervjuer.  
 
När vi förberedde oss för intervjuerna gjorde vi ett frågeprotokoll och pluggade in 
frågorna för att vi trodde vi skulle ha dåligt med tid i och med att de flesta intervjuerna 
skedde lunchtid. Nu när intervjuerna är avklarade har vi känt att det var vissa av våra 
frågor som inte tillförde något till diskussionen när det egentligen var tre frågor som vi 
ville ha besvarade (frågeställningarna). När vi väl intervjuade personerna följde vi inte 
detta protokoll till punkt och pricka utan det blev mer en avslappnad konversation om 
ämnet. Detta var ett mycket bättre upplägg eftersom man fick med deras tankar om 
ämnet på ett sätt som inte simpla ja- och nej frågor skulle besvarat. Första tanken var att 
vi skulle spela in intervjuerna, men efter att ha gjort den första kände vi att det är helt 
onödigt.  
Vi lyckades få ner mycket på papper under intervjun, och när vi satt ner för att 
reflekterade över mötet så fick vi precis vad vi behövde. 
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Fas 2 innebar att vi skulle observera ett projektmöte som ägde rum under tiden vi skrev 
vårt arbete. Vår tanke med detta var att vi skulle få en bild av hur det går till när de två 
fackgrupperna diskuterar och löser verkliga problem.  
Vi hade redan en vag uppfattning om hur det går till från egna erfarenheter och 
litteraturstudier. Det var även våra tidigare erfarenheter som gjort att detta är intressant 
att studera. 
Med tanke på att fas 2 endast innebar observation av ett möte så finns det inte mycket vi 
kunde gjort annorlunda. 
 
Anledningen till varför vi vill ha en gemensam gruppdiskussion är för att se ifall de båda 
facken kan påverka varandra genom att förmedla sina åsikter. Kanske till och med även 
förenkla samarbetet med varandra, vilket är målet med arbetet. 
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6. Slutsatser och rekommendationer 
 
Slutsatserna utgår från det vi läst och analyserat i litteraturstudien jämfört med de fakta vi 
fått från vår fallstudie.  

”Vilka effekter kan det byggnadstekniska ha på utformningen i det tidiga skedet 
av projekteringsfasen?” (1) 
Något som tagits upp ett flertal gånger i arbetet är att ytterst små förändringar av, 
exempelvis, schakt och väggplacering kan påverka andra byggnadsdelar till mindre eller 
större grad. Ett konkret exempel är från projektmötet för Munksjöstad, där diskussionen 
kretsade kring installationen av en brandhiss. Om de fick installera en brandhiss, skulle 
arkitektens planlösningar för huset vara oförändrade, vid alternativ lösning skulle 
arkitekten behöva rita upp helt nya planlösningar för lägenhetshuset. I detta fall var 
problemet brandtekniska krav ur kommunens och räddningstjänstens synpunkt. Det är 
därför viktigt att man redan innan en planlösning upprättas är medveten om alla tekniska 
krav så att inte beställaren straffas genom att behöva betala för onödigt arbete och 
förseningar som uppstår. Som det var nämnt av konstruktör David Eriksson är det 
viktigt att göra detaljer som uppfyller en funktion hellre än att vara något estetiskt. 

”Hur skiljer sig den färdiga byggnaden, baserat på effekterna av det 
byggnadstekniska, från arkitektens ursprungliga vision?” (2) 
Utifrån de individuella intervjuerna fick vi den gemensamma uppfattningen att det aldrig 
kommer att vara exakt så som arkitekten först föreställde sig. Dels är det viktigt att ha så 
mycket som möjligt av det byggnadstekniska i åtanke från början, för att förhindra sena 
ändringar. Det är även viktigt att veta vilka saker från din vision du kan och är villig att 
försvara för att bibehålla ditt koncept så mycket som möjligt. Ett exempel som framkom 
under intervjun med arkitekt Johnny Grauengaard var hans vision om ”dansande” pelare. 
I grund och botten så måste man alltid vara beredd på att behöva ändra sitt arbete för att 
tillfredsställa beställaren, men det gäller att veta vad som ändrar arbetet och vad som 
ändrar visionen. Som arkitekt är det viktigt att kunna behålla sin vision.  

I projektet ”Kuggen” som nämns flertalet gånger i arbetet fanns en tydlig vision från 
arkitektens sida. Visionen skulle inte förstöras utan istället fick konstruktörer komma 
med lösningar för att förverkliga den. Konstruktionstävlan är alltså ett koncept som 
hjälper arkitekten behålla sin vision samtidigt som de byggnadstekniska lösningarna kan 
lösas på nya innovativa sätt.  

”På vilket sätt skulle kommunikationen mellan arkitekter och konstruktörer 
kunna förbättras utifrån underlaget som tagits fram i rapporten?” (3) 

För att underlätta samspelet mellan arkitekter och konstruktörer behövs främst av allt en 
gemensam respekt för varandras yrken och färdigheter. Det här är någonting tidigare 
studier visar har minskat med åren. Med respekt för varandra så försvinner mindre och 
större irritationsmoment och hinder, problemlösning sker snabbare och arbetet flyter på 
lättare när den ene inte lägger sig i den andres arbete utan litar på deras resultat. 

I vissa fall arbetar arkitekter och konstruktörer med mer eller mindre oprofessionella 
beställare. Då uppstår ofta sena ändringar och till följd av det förseningar som skapar 
irritation och hinder hos alla parter. Därför är det viktigt med klara direktiv från 
projektledare och beställare för att underlätta arbetet för samtliga parter. 
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En anmärkningsvärd detalj från intervjuerna är att arkitekterna föredrar att arbeta med 
konstruktörer från det egna företaget medan konstruktörerna helst arbetar med externa 
arkitekter. Detta beror på att det är smidigare för arkitekten att få hjälp när 
konstruktörerna finns i byggnaden samtidigt som det är svårare för konstruktörer att ge 
konstruktiv feedback till sina medarbetare.  

För att underlätta samspelet i detta fall är det viktigt för konstruktören att identifiera om 
problemet är något sakligt eller något personligt, alltså om det är något som påverkar 
arbetet negativt eller om det är en fråga om personlig smak. Och givetvis så måste båda 
parter kunna ge och ta till sig feedback. 

 

 

Rekommendationer för fortsatta studier på detta arbete skulle vara att ha en 
gruppdiskussion med de intervjuade för att följa upp och konstatera slutsatserna som 
fastslagits under arbetets gång. Ytterligare uppföljning skulle vara att intervjua en 
arkitektbyrå med endast arkitekter samt konstruktörer som de har samarbete med för att 
se skillnader i arbetsprocessen samt för att jämföra med arkitekter och konstruktörer på 
BSV och se våra slutsatser stämmer överens på alla företag eller om ytterligare slutsatser 
kan dras.
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Frågeformulär inför intervju

Arkitekt 

1. Hur anser Ni att stämningen mellan arkitekter och konstruktörer är i ren allmänhet?

2. Har Ni blivit bemötta på ett kritiskt sätt av ingenjörer under projekteringsarbete?

3. Har Ni till en större/mindre grad behövt ändra Er vision om en byggnadsutformning för de krav
som ställts av ingenjörer/konsulter?

4. Kan du komma på några exempel på ett sådant tillfälle?

((Johnny) Eftersom du förmodligen har en del koll på hur byggandet i Danmark ser ut, hur skiljer 
sig svenskt och danskt byggande? Är det lättare att få igenom det man vill bygga tack vare bättre 
lagstiftning eller vad tror du orsakerna är till att dansk arkitektur ofta är mer varierad? 

5. Har ni något exempel på när samarbetet fungerat bra/dåligt?

6. Har Ni någon gång blivit bemött kritiskt för Ert förslag vid presentation för beställare? Isåfall,
under vilka grunder? (Ekonomiska-, estetiska anledningar etc)

7. Hur mycket tänker du som arkitekt på de tekniska lösningarna under utformningen?

8. Under vår forskningsstudie så har vi läst väldigt mycket om hur arkitekten under mitten av 1900-
talet var den främsta syndabocken vid ekonomiska problem inom byggnadsprojekt, anser du att
den ”trenden” är aktiv i dagens byggnadsindustri?

9. Konstruktör Sven Dahlberg har varit väldigt aktiv inom byggindustrin under 50- och 60-talet och
var inte blygsam med att visa sin favorisering av konstruktörer. Anser Ni att byggherrar och
beställare än idag har mycket lättare för att ställa sig bakom och backa upp konstruktörers idéer
och ändringar hellre än arkitekters?

10. Tycker du generellt sett att ni arkitekter har bra koll på vad utformningen ger för konsekvenser på
konstruktionen och kostnaden?

11. De senaste frågorna gäller ju att bilden vi fått är att beställare ”favoriserar” konstruktörer, tror du
det är för att deras lösningar ofta är ekonomiskt fördelaktiga för beställaren?

12. Vore det inte rimligt då att beställaren går till konstruktören först innan arkitekten?

13. Ni har säkerligen hört talats om ”arkitekttävlan”, vad anser ni om det nya konceptet om att ha en
”konstruktionstävlan” inom projekt som exempelvis Kuggen i Göteborg?

14. Anser Ni att dessa två olika koncept om tävlan kan hjälpa till att minska klyftan mellan arkitektur
och konstruktion inom byggnadsprojekt?



15. Tror ni att konceptet med att behålla arkitektens vision fullständig och låta konstruktörer komma 
på nya lösningar från grunden kommer förbättra eller försämra konstruktörer/ingenjörers 
fördomar mot det arkitektoniska inom ett byggnadsprojekt? 

16. Den allmänna bilden vi har fått är att konstruktörer och arkitekter anser den andres arbete att vara 
mindre värt än sitt eget, är det en bild som Ni någon gång har uppfattat inom ett 
byggnadsprojekt? 

17. Vi har läst om konstruktör Tomas Gustavssons arbete inom byggbranschen, och han anser att 
bristen på förståelse finns hos bägge parter. Anser Ni att han har en poäng med det påståendet? 

18. Han anser att ett av de största problemen är att ingenjörskåren inte har kunskap/förståelse för 
vikten av det arkitektoniska, håller ni med? 

19. Två ingenjörer vi talat med innan har sagt att ett första steg att ta för att förbättra samspelet är att 
inkludera konstruktören i arkitektens tidiga skissande, anser Ni att detta kan ge ökad förståelse 
hos bägge parter? 

20. Finns det en risk att detta låser fast er i ert arbete, eller är det så att ni helt enkelt får bättre resultat 
rakt igenom? 

21. I regeringens handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design som antogs 1998 
talades det för att arkitekturen skulle ges goda förutsättningar för sin utveckling, att kvalitet och 
skönhetsaspekter inte skulle underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden och att intresset för 
hög kvalitet inom arkitektur skall stärkas och breddas. Anser ni att arkitekturen i Sverige har fått 
mer svängrum under de senaste åren? 

22. Just hur begränsad är arkitekten vid ett förslag när det kommer till de ekonomiska och lagliga 
aspekterna? 

23. Har Ni fått olika uppfattningar om vikten av Ert arbete beroende på vilken entreprenad ni ingår i 
och/eller hur stort projektet är? 

24. Hur är stämningen mellan de olika parterna under ett projektmöte? 

25. Har ni känt Er försummade; som om det byggnadstekniska väger mycket tyngre än arbetet Ni 
utför eller har utfört? 

26. Anser ni att den spänningen vi talat om mellan arkitekter och konstruktörer är ett aktivt problem 
som måste lösas? 

27. Skulle du kunna tänka dig att vara del i ett projekt där konstruktionen och utformningen sköts av 
samma person? 

28. Vad skulle i så fall fungera bäst? En konstruktör med arkitekturintresse eller tvärtom? 

29. Skulle ditt arbetssätt förändras om du hade djupare kunskaper på konstruktionsdelen? 

30. Hur skulle Ni agera för att förbättra stämningen mellan facken? 

31. Känner ni att ni eventuellt vidgat era vyer efter den här intervjun? 



32. Ytterligare tankar/frågor? 



Frågeformulär för intervju 
Konstruktör 

1. Hur tycker du samarbetet mellan arkitekter och konstruktörer fungerar i ren allmänhet?

2. Märker man någon skillnad på vilken entreprenadtyp det är?

3. Skillnad på projektets storlek?

4. Har Ni blivit bemötta på ett kritiskt sätt av arkitekter under projekteringsarbete?

5. Kan du komma på något exempel på när samarbetet fungerat speciellt bra/dåligt?

6. Hur arbetar projektledningen? Är det gemensamma mål för alla konsulter?

7. Från tidigare studier har vi märkt att arkitekter ofta är svåra att övertyga när det gäller olika
projektmål, är det något du märkt av?

8. I projekt där samarbetet har fungerat mindre bra, vilka förändringar skulle du kunna föreslå för
att underlätta samarbetet?

9. Fungerar det bättre när ni arbetar med arkitekter från företaget än när det är en inköpt konsult?

10. Vi har blivit informerade om att ni ofta redan i början sitter med arkitekten i
utformningsprocessen, är det något som du känner är viktigt och som underlättar processen?

11. Tror du det finns en risk att detta låser fast arkitekten lite, eller är det snarare så att det blir bättre
resultat rakt igenom?

12. Hur fungerar det med datorprogram som ni använder? Är det krångligt när många använder olika
program som inte alltid går så bra ihop?

13. Tycker du generellt sett att arkitekter har bra koll på vad utformningen ger för konsekvenser på
konstruktionen och kostnaden?

14. Med tanke på ekonomin, vore det inte rimligt då att beställaren går till konstruktören först innan
arkitekten?

15. Att beställaren utlyser en arkitekttävlan är ju vanligt, har du varit med om det omvända, alltså en
konstruktörstävlan?

16. Anser Ni att dessa två olika koncept om tävlan kan hjälpa till att minska klyftan mellan arkitektur
och konstruktion inom byggnadsprojekt?

17. Tror ni att konceptet med att behålla arkitektens vision fullständig och låta konstruktörer komma
på nya lösningar från grunden kommer förbättra eller försämra konstruktörer/ingenjörers
fördomar mot det arkitektoniska inom ett byggnadsprojekt?

18. Finns det i så fall några typiska utformningsval som försvårar för konstruktören?



19. Den allmänna bilden vi har fått är att konstruktörer och arkitekter anser den andres arbete att vara 
mindre värt än sitt eget, är det en bild som Ni någon gång har uppfattat inom ett 
byggnadsprojekt? 

20. Skulle du kunna tänka dig att vara del i ett projekt där konstruktionen och utformningen sköts av 
samma person? 

21. Vad skulle i så fall fungera bäst? En konstruktör med arkitekturintresse eller tvärtom? 

22. När det kommer till ett beslut angående en teknisk lösning, hur mycket låter du utseendet 
påverka? 

23. Skulle ditt arbetssätt förändras om du hade djupare kunskaper inom arkitektur? 

24. Anser ni att den spänningen vi talat om mellan arkitekter och konstruktörer är ett aktivt problem 
som måste lösas? 

25. Känner ni att ni eventuellt vidgat era vyer efter den här intervjun? 

26. Ytterligare tankar/frågor? 



Intervju med 

Arkitekt Marcin Pieczara 
Marcin är utbildad arkitekt från Polen, han har arbetat på BSV i ungefär ett år. Han arbetar på kontoret i 
Växjö tillsammans med en arkitekt till. Tidigare har han arbetat sju år på ett mindre arkitektkontor. Just 
nu arbetar han med förprojektering till ett multisportcenter i Råslätt som ingår i kommunens ”2020-
plan”. 

11. Hur anser Ni att stämningen mellan arkitekter och konstruktörer är i ren allmänhet?
- Marcin har inte upplevt någon dålig stämning i ren allmänhet, utan säger att det är lite skämt
facken emellan men det är ingen som tar illa upp. En bra stämning helt enkelt.

2. Har Ni blivit bemötta på ett kritiskt sätt av ingenjörer under projekteringsarbete?
-Nej, aldrig

3. Har Ni till en större/mindre grad behövt ändra Er vision om en byggnadsutformning för de
krav som ställts av ingenjörer/konsulter?
- Ja, man får vara beredd på mindre ändringar i alla projekt.

4. Kan du komma på några exempel på ett sådant tillfälle?
- Ett exempel var under byggnaden av en simhall där han fick ändra väldigt mycket, en del var
uppenbart vilket han förstod. Exempelvis längder på simbassängen där det under en vecka snack-
ades om fem millimeter eftersom måtten måste vara exakta då tävlingar genomförs där.

5. Eftersom du förmodligen har en del koll på hur byggandet i Polen ser ut, hur skiljer sig
svenskt och polskt byggande? Är det lättare att få igenom det man vill bygga i Polen, jäm-
fört med i Sverige?
- Det är inte lika strukturerat under byggen i Polen som i Sverige, däremot har arkitekten mycket
mer att säga till om i Polen. Det är mer frihet för arkitekten där och känslan är att arkitekttiteln
har högre status i Polen än i Sverige, här ses man ibland bara som en i ledet, som en konsult.
Många problem löser man på plats på byggarbetsplatsen i Polen till skillnad från i Sverige där ar-
kitekten i stort sett bara är med på byggmöten.

6. Har ni något exempel på när samarbetet fungerat bra/dåligt?
- Nej jag har inte själv varit inblandad i några skräckexempel.

7. Har Ni någon gång blivit bemött kritiskt för Ert förslag vid presentation för beställare? Iså-
fall, under vilka grunder? (Ekonomiska-, estetiska anledningar etc)
- Ja och det är framförallt rörande den ekonomiska biten. Det viktiga för utformningen är att det
är produktionsvänligt och går snabbt och enkelt för beställaren.

8. Hur mycket tänker du som arkitekt på de tekniska lösningarna under utformningen?
-Tänker ganska mycket på dem. Det är arkitektens ansvar att tänka på dem, konceptet kan vara



lite konstnärligt till en början men sedan måste man ta hänsyn till funktionen så att det ska funge-
ra. Det är jättenoga att man kollar i böcker och lär sig sedan kommer denna hänsynen flytande allt 
eftersom.  

99. Under vår forskningsstudie så har vi läst väldigt mycket om hur arkitekten under mitten av 
1900-talet var den främsta syndabocken vid ekonomiska problem inom byggnadsprojekt, 
anser du att den ”trenden” är aktiv i dagens byggnadsindustri? 
- Det beror på problemet i fråga vem som får skulden, men arkitekten blir inte syndabockar oftare 
än någon annan. 

10. Anser Ni att byggherrar och beställare än idag har mycket lättare för att ställa sig bakom 
och backa upp konstruktörers idéer och ändringar hellre än arkitekters? 
-Det beror på vem som är beställare. På min tidigare arbetsplats arbetade vi ofta med beställare 
med byggbakgrund, de hade en tendens att ta konstruktörernas sida vilket gjorde det ekonomiskt 
och praktiskt för dem. På bsv arbetar vi mycket med kommunen, de vill ofta att det ska vara 
snyggt och då har arkitekten mer att säga till om.  

10. Tycker du generellt sett att ni arkitekter har bra koll på vad utformningen ger för konse-
kvenser på konstruktionen och kostnaden? 
-Ja, men det vore bra om man redan på arkitektlinjer arbetade mer med konstruktion för att i 
verkligheten fungerar det så att man måste tänka på dessa saker helt enkelt.  

11. De senaste frågorna gäller ju att bilden vi fått är att beställare ”favoriserar” konstruktörer, 
tror du det är för att deras lösningar ofta är ekonomiskt fördelaktiga för beställaren?  
-Ja det har funnits sådana projekt där beställaren tar konstruktörens sida. De kan helt klart känna 
att det blir bättre för beställaren.  

12. Vore det inte rimligt då att beställaren går till konstruktören först innan arkitekten? 
-Jo och det är vanligt på t ex industribyggnader där konstruktionen står i centrum. Då får vi arki-
tekter ritningen efteråt och kan leka lite med fasaden.  

13. Ni har säkerligen hört talats om ”arkitekttävlan”, vad anser ni om det nya konceptet om att 
ha en ”konstruktionstävlan” inom projekt som exempelvis Kuggen i Göteborg? 
-Har inte varit delaktig i något sådant projekt. 

14. Anser Ni att dessa två olika koncept om tävlan kan hjälpa till att minska klyftan mellan ar-
kitektur och konstruktion inom byggnadsprojekt? 
-Själva konceptet är intressant och det skulle kunna ge massa bra lösningar och förslag.  

15. Anser ni att bristen på förståelse finns hos bägge parter? 
-Ja absolut, som ni säger så är det två sidor av samma mynt och båda parter måste arbeta mot 
samma mål. 

16. Ett av de största problemen är att ingenjörskåren inte har kunskap/förståelse för vikten av 
det arkitektoniska, håller ni med? 
-Ja, konstruktörer borde lära sig mer om det arkitektoniska i skolan så att de får större förståelse 
för den kreativa processen. 



117. Två ingenjörer vi talat med innan har sagt att ett första steg att ta för att förbättra samspelet 
är att inkludera konstruktören i arkitektens tidiga skissande, anser Ni att detta kan ge ökad 
förståelse hos bägge parter? 
-Ja och det underlättar att vi arbetar på samma företag under samma tak. Det är även lättare att 
komma överens med folk man arbetat med i tidigare projekt, så ofta är det återkommande kon-
struktörer som man arbetar med och kommer överens bra med. 

18. Finns det en risk att detta låser fast er i ert arbete, eller är det så att ni helt enkelt får bättre 
resultat rakt igenom? 
-Ja det finns alltid sådana risker, men de går alltid att lösa och oftast blir det ett bättre resultat. 
Och konstruktörerna på bsv är lätta att ha att göra med och gör de ändringar så meddelar de det i 
tid och de har koll på hur mycket ändringar man kan göra. Man har ju hört om arkitekter och 
konstruktörer som gjort enorma ändringar ”fem i tolv” och det gör ju arbetet för den andra surt. 

21.  I regeringens handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design som antogs 
1998 talades det för att arkitekturen skulle ges goda förutsättningar för sin utveckling, att 
kvalitet och skönhetsaspekter inte skulle underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden 
och att intresset för hög kvalitet inom arkitektur skall stärkas och breddas. Anser ni att arki-
tekturen i Sverige har fått mer svängrum under de senaste åren? 
- Begreppet ”produktionsvänligt” hör man ofta. Konstruktören förespråkas ofta eftersom det blir 
snabbt och billigt. Jag har förståelse att man måste tänka på pengar i projekt och då måste man ta 
hänsyn till transporter och löner etc. Då förstår man att beställaren vill ha det ganska smidigt. Det 
finns ju inte längre någon möjlighet till att göra exempelvis valvade tak längre.  

22. Just hur begränsad är arkitekten vid ett förslag när det kommer till de ekonomiska och lag-
liga aspekterna? 
-Det är väldigt viktigt med tillgänglighet och konstruktionsnormer. Det kan bli lite svårt men till-
gängligheten är viktigast och i Växjö är det krav på att vid nybyggnation göra det minst till grund-
tillgänglighet. Och om en familj blir tvungna att öka tillgängligheten på sitt hus, står kommunen 
för det och därför gör de alltså alla nya hus med denna standard. 

23. Skulle du kunna tänka dig att vara del i ett projekt där konstruktionen och utformningen 
sköts av samma person? 
-Ja det skulle jag definitivt kunna vara. I polen är det lite mer åt det hållet, arkitekten har större 
koll på det byggnadstekniska och därför kan styra lite mer.  

28. Vad skulle i så fall fungera bäst? En konstruktör med arkitekturintresse eller tvärtom? 
-Båda skulle fungera bra, skulle vara intressant att se fler konstruktörer med arkitekurintresse. 

29. Hur skulle Ni agera för att förbättra stämningen mellan facken? 
Genom kombinerad kunskap om båda yrkena. Man måste som sagt införa mer arkitektur till kon-
struktörer och tvärtom redan under utbildningen. Man får inte vara för instängd inom sitt egna 
område utan det är viktigt att hålla ögonen öppna, som arkitekt kan man inte sväva iväg för 
mycket utan det är viktigt att hålla sig på jorden. Alla kan inte vara Frank Gehry och göra skulp-
turer utan de flesta arkitekter måste göra saker som fyller en funktion i samhället. Man får inte ha 
för stor prestige.  



Intervju med 

VD, Arkitekt Johnny Grauengaard 
Johnny jobbade först sju år som snickare innan han utbildade sig till arkitekt i Danmark. Han har nu ar-
betat i Sverige i 15 år, sedan 2008 har han varit delägare av BSV. 

11. Hur anser Ni att stämningen mellan arkitekter och konstruktörer är i ren allmänhet?
-Det är mycket god stämning inom företaget och det är givetvis viktigt att man kommer överens
med sina kollegor. Med utomstående man inte känner så bra kan det uppkomma problem efter-
som man kanske inte har samma arbetsprocess.

2. Har Ni till en större/mindre grad behövt ändra Er vision om en byggnadsutformning för de
krav som ställts av ingenjörer/konsulter?
Ja, på detaljnivå blir det ofta mycket ändringar. Det är viktigt att man som arkitekt har en huvud-
idé och med det veta vad som är viktigast för att kunna behålla sin vision.

3. Kan du komma på några exempel på ett sådant tillfälle?
-Ett exempel är ombyggnad av Gisleparken i Gislaved där Johnnys vision var att pelarna skulle
”dansa”. dvs att de skulle inte stå rakt utan de skulle stå med olika vinklar och lutningar för att
bära upp taket.  ”De kan ändra lutning, men de måste dansa” Vid en första anblick på förslaget
tyckte de att det vore enklare att rita raka pelare helt enkelt, men när de ritade upp det i Revir hit-
tade de istället en lutning som kunde snurras runt sin egen axel och då kunde de enkelt köpa en
och samma pelare, men ändå behålla Johnnys vision av dansande pelare.

4. Eftersom du förmodligen har en del koll på hur byggandet i Danmark ser ut, hur skiljer sig
svenskt och danskt byggande? Är det lättare att få igenom det man vill bygga tack vare bätt-
re lagstiftning eller vad tror du orsakerna är till att dansk arkitektur ofta är mer varierad?
- I Danmark har arkitekten mer auktoritet. De är med mer och längre i processen vilket gör att
arkitekten att säga till om. Det underlättar även att fler beställare vill att det ska vara kreativa
byggnader. På BSV försöker de arbeta likt den danska modellen. Ca 50% av projekten sköts på
detta vis. Även om inte arkitekten går ut till bygget så ofta får de informationen direkt när den
som var ute kommer tillbaka till kontoret.

5. Har Ni någon gång blivit bemött kritiskt för Ert förslag vid presentation för beställare? Iså-
fall, under vilka grunder? (Ekonomiska-, estetiska anledningar etc)
Vid ombyggnationen av en simhall hade Johnny föreslagit en pedagogisk färgkod på dörrar osv.
Exempelvis herromklädningsrum hade blåa dörrar, kvinnor röda, personalen grå. Detta reagerade
beställaren på direkt och sa att det blir ju bara jobbigt, men vid senare samtal hade det sjunkit in
och då gillade beställaren idén.



66. Hur mycket tänker du som arkitekt på de tekniska lösningarna under utformningen? 
Ja, väldigt mycket. Det är nog främst tack vare bakgrunden som snickare i sju år. Det är viktigt 
med ett sånt tänk redan från början. Annars kanske man ritat ett schakt fel och flyttning på det 
kan leda till att det inte utrymmena blir handikappsanpassade och då måste man flytta väggar och 
söka nytt bygglov vilket leder till kaos. Erfarenhet ger väldigt mycket. 

 

7. Anser Ni att byggherrar och beställare än idag har mycket lättare för att ställa sig bakom 
och backa upp konstruktörers idéer och ändringar hellre än arkitekters? 
Det stämmer inte enligt Johnny, utan beställaren köper in din tjänst för att de vill ha något krea-
tivt utifrån din kompetens. Däremot måste man som arkitekt vara duktig på att försvara sina idéer 
av rätt anledning. Du måste kunna svara på alla frågor och kunna ifrågasätta dig själv. Man ska 
veta skillnad på ”sak-sak” och ”person-sak”.”Sak-sak” kan vara något som verkligen inte går, man 
kan exempelvis inte lura gravitationen medan ”person-sak” hör till att man är för instängd i sitt 
fyrkantiga tänkande.  

8. Tycker du generellt sett att ni arkitekter har bra koll på vad utformningen ger för konse-
kvenser på konstruktionen och kostnaden? 
-Nej, de är alldeles för dåliga på att tänka på det. På utbildningar är det för dåliga på att lära ut 
hur mycket kostnaderna styr ett projekt. Detta är något som folk snabbt får erfara ute på arbets-
platsen. Man hinner självklart inte med allt på utbildningen och de som vill lär sig snabbt de eko-
nomiska kraven på arbetsplatsen. Det är viktigt att arkitektutbildningar koncentrerar sig på att ut-
bilda kreativa arkitekter med goda kunskaper om utformningen. Om man som arkitekt ritar nå-
got som blir dyrare än det möjliga så har du misslyckats katastrofalt. Särskilt gentemot privatper-
soner är det respektlöst att rita upp ett hus för 6 miljoner när budgeten är på 3 miljoner. De har 
trots allt betalat för din tjänst, därför är det viktigt att hela tiden prata och bolla idéer med upp-
dragsgivaren.  

9. Ni har säkerligen hört talats om ”arkitekttävlan”, vad anser ni om det nya konceptet om att 
ha en ”konstruktionstävlan” inom projekt som exempelvis Kuggen i Göteborg? 
-Väldigt intressant. Jag har inte hört talas om det innan, men det låter absolut som ett bra kon-
cept. Det kan jämföras med paralelluppdrag, som vi är delaktiga i just nu. Då arbetar vi och ett 
annat företag med samma projekt. Där får beställaren sedan plocka idéer från bägge projekt och 
sedan utse ett företag, det som beställaren plockat flest idéer från, som får fullfölja projektet.  

10. Anser Ni att dessa två olika koncept om tävlan kan hjälpa till att minska klyftan mellan ar-
kitektur och konstruktion inom byggnadsprojekt? 
Ja, det kan definitivt förbättra samspelet. Då får konstruktörer känna på hur det är att tävla, vilket 
vi arkitekter gör väldigt ofta. Detta kanske det sedan kan ta med sig till senare projekt och ha stör-
re förståelse för arkitekternas olika idéer och koncept.  

11. Anser Ni att bristen på förståelse finns hos bägge parter? 
Ja, problemet finns från båda håll.  

12. Ni på BSV har, som vi förstått det, med konstruktörer väldigt tidigt i den kreativa proces-
sen. Anser ni att detta är en bra lösning? 



-Ja, men det är inte så tidigt som det hade kunnat vara. Detta kan bero på att konstruktörerna är 
upptagna med andra projekt eller att det helt enkelt inte står i avtalet att konstruktören ska vara 
inkluderad, vi får alltså inga pengar för deras jobb.   

13. Finns det en risk att detta låser fast er i ert arbete, eller är det så att ni helt enkelt får bättre 
resultat rakt igenom? 
-Jag tycker inte det låser fast arkitekten. När konstruktören kommer in i bilden, måste arkitekten 
har en bra vision som de sedan kan diskutera med konstruktören. Arkitekten har mycket frihet i 
detta skede och när man är två som arbetar med det kan man lättare komma fram till det bästa 
förslaget. Om detta låser fast arkitekten så är han inte bra på sitt jobb (skämtsam ton) 

14.  I Sverige finns det ingen arkitektpolicy, likt de andra nordiska länderna, men enligt reger-
ingens handlingsprogram för arkitektur står det att ekonomiska aspekter inte ska hindra ut-
formningen. Tycker du att det fungerar så idag? 
Som sagt måste man givetvis vara medveten om de ekonomiska aspekterna, men det skulle för-
bättra situationen om det var arkitekter med i bedömningsprocessen. Om det är en arkitekttävlan 
via Sveriges Arkitekter så sitter det tre-fyra arkitekter och bedömer förslagen. För sådana krävs för 
att kunna se storheten i förslagen. T ex när Sydney-operan skulle bedömas så satt det många och 
bedömde alla förslag men det var inte förräns den finska arkitekten Eero Saarinen kom och in-
spekterade förslagen som den nuvarande utformningen bedömdes och valdes. Utan honom hade 
det kanske bara varit en fyrkantig låda där vid Sydneys hamn.  

15.  Har Ni fått olika uppfattningar om vikten av Ert arbete beroende på vilken entreprenad ni 
ingår i och/eller hur stort projektet är? 
- Ja, i en totalentreprenad får man bara göra tidiga skisser skala 1:100 och sedan lämna över för att 
låta detaljerna lösas av någon annan. Då får man ha lite is i magen och vänta och se hur det blir. I 
en general-/utförandeentreprenad så ritar man väldigt utförligt 1:20 detaljer med tak och fasader 
etc. Där är man mycket mer involverad i processen. 

16.  Anser ni att den spänningen vi talat om mellan arkitekter och konstruktörer är ett aktivt 
problem som måste lösas? 
Ja, ni gör inte detta helt i onödan. 

17.  Skulle du kunna tänka dig att vara del i ett projekt där konstruktionen och utformningen 
sköts av samma person? 
Ja, men då ska man ha konstruktiv kompetens, jag gillar exempelvis inte post-modernism utan all-
ting ska ha en funktion.  

18.  Vad skulle i så fall fungera bäst? En konstruktör med arkitekturintresse eller tvärtom? 
-Jag tror mer på att bra samspel och en bra dialog förbättrar projekten, den enda jag kommer på 
nu som kan kombinera båda kompetenserna bra är Calatrava som använder konstruktionen som 
ett uttryck i utformningen. Men han är ett undantag. 

19.  Hur skulle Ni agera för att förbättra stämningen mellan facken? 
-Tidig involvering av båda parter i processen. Det är viktigt med respekt för de andra fackens kun-
skaper och det är viktigt att man kan ge varandra konstruktiv kritik och samtidigt vilja växa ut-



ifrån det. Jag tror att på mindre arkitektkontor blir det svårt att kunna utvecklas ur den aspekten, 
här fungerar det bra eftersom vi har båda facken som arbetar aktivt med varandra.   



Intervju med 
Konstruktör David Eriksson 
David har arbetat på BSV i fyra år mellan 2006-2008 samt 2012 och framåt. Han har även arbetat som 
brokonstruktör. David utbildade sig på KTH där han gick civilingenjör med en konstruktionsinriktning. 
Senaste året på BSV har han arbetat mycket med ombyggnationen av gummifabriken i Värnamo. 

11. Hur tycker du samarbetet mellan arkitekter och konstruktörer fungerar i ren allmänhet?
-Det fungerar bra, men skulle kunna fungera bättre genom att konstruktören kommer in i ett ti-
digare skede. En bra lösning vore byggnadschef, arkitekt och konstruktör sitter ner redan innan
programskedet och diskutera lösningar som är ekonomiskt givande.

2. Märker man någon skillnad på vilken entreprenadtyp det är?
-Ja, om det är totalentreprenad kan man inte göra något detaljerat och det är onödigt att rita upp.
Man gör bara småsaker som sedan lämnas över till någon annan. I en generalentreprenad är man
mer delaktig och då blir det bättre samarbete och man gör saker mer utförligt.

3. Skillnad på projektets storlek?
- Det är samma problem och uträkningar som görs oavsett men ritar man en villa blir det inte lika
komplexa beräkningar som på ett större bygge t ex gummifabriken i Värnamo.

4. Har Ni blivit bemötta på ett kritiskt sätt av arkitekter under projekteringsarbete?
-Nej, jag har blivit bemött på ett bra sätt av alla jag arbetat med.

5. Kan du komma på något exempel på när samarbetet fungerat speciellt bra/dåligt?
-Nej, kommer inte på något spontant.

6. Hur arbetar projektledningen? Är det gemensamma mål för alla konsulter?
-Jag tycker det fungerar bäst när jag gör min uppgift och arkitekten gör sin. Det blir bara fel om
jag ska gå in och pilla i hans jobb och vice versa. Konstruktörer kan ibland blanda sig i det arki-
tektoniska men det gäller att veta sin plats samt att inte lägga ner så mycket tid på småsaker, vissa
kan ibland sitta med en liten detalj i åtta timmar som skulle bli nästan lika bra på en timma. Då
tycker jag det är bättre att vara tidseffektiv, kunden betalar trots allt för din tid. Det viktigaste
med detaljerna är funktionen den fyller.

7. Från tidigare studier har vi märkt att arkitekter ofta är svåra att övertyga när det gäller olika
projektmål, är det något du märkt av?
-Inte direkt, jag försöker inte att pressa dem. De behöver bara en stomme av mig och då är det
viktigt att veta sin plats och göra min arbetsuppgift.

8. Är det någon skillnad på om beställaren är byggare eller om det är av offentlig karaktär
(kommun)?
-Ja, kommunen har mer koll på pris men har samtidigt inte samma press att hålla i sina pengar. Så



det blir skillnad på det sättet. Om den kommunala beställaren hade haft hand om ett bygge av en 
egen villa så hade han nog hållt betydligt hårdare på budgeten.  
 

9. I projekt där samarbetet har fungerat mindre bra, vilka förändringar skulle du kunna föreslå 
för att underlätta samarbetet? 
-Att konstruktören kommer in tidigare i processen. Det bästa vore om beställaren satte sig ner re-
dan i program-skedet med både arkitekt, konstruktör och någon som har bra koll på vad saker 
och ting kostar och på så sätt kan man bolla idéer och komma överens om bästa lösningen direkt.  

10. Fungerar det bättre när ni arbetar med arkitekter från företaget än när det är en inköpt kon-
sult? 
-Det fungerar bra, men jag tycker nog inte att jag jobbar bättre med arkitekterna inom företaget 
än med utomstående arkitekter. Det är nog för att när man arbetar med någon man inte känner så 
blir det ett mer ”respektfullt” bemötande gentemot den arkitekten. Om du arbetar med din kolle-
ga i företaget blir det mer att man säger allt man tycker om den andres arbete. 
 

11. Vi har blivit informerade om att ni ofta redan i början sitter med arkitekten i utformnings-
processen, är det något som du känner är viktigt och som underlättar processen? 
-Ja, det är som sagt viktigt att vi konstruktörer kommer med snabbt i processen och de (arkitek-
terna) vore dumma om de inte använde sig av oss när vi finns i samma byggnad.  
 

12. Hur fungerar det med datorprogram som ni använder? Är det krångligt när många använder 
olika program som inte alltid går så bra ihop? 
-Tidigare har jag använt mig av andra program men vi använder oss av Revit och jag tycker det 
vore enklare om allt som kom till mig var gjort i 3d-program som går öppna lätt med Revit.  
 

13. Tycker du generellt sett att arkitekter har bra koll på vad utformningen ger för konsekven-
ser på konstruktionen och kostnaden? 
-Nej, det varierar givetvis, men generellt sett har de för dålig koll. 
 

14. Med tanke på ekonomin, vore det inte rimligt då att beställaren går till konstruktören först 
innan arkitekten? 
-Jo absolut, det hade varit utmärkt om de kunde göra det. Konstruktörer kan också ha dålig koll 
på pengar så det är viktigt att man har kontakt med byggchefen så man får insikt på kostnadsbi-
ten. 
 

15. Att beställaren utlyser en arkitekttävlan är ju vanligt, har du varit med om det omvända, 
alltså en konstruktörstävlan? 
-Nej men det låter som ett intressant koncept.  
 



116. Anser Ni att dessa två olika koncept om tävlan kan hjälpa till att minska klyftan mellan ar-
kitektur och konstruktion inom byggnadsprojekt? 
-Ja det kan de säkert. Det är bara att tävla på för oss konstruktörer haha. 
 

17. Tror ni att konceptet med att behålla arkitektens vision fullständig och låta konstruktörer 
komma på nya lösningar från grunden kommer förbättra eller försämra konstruktö-
rer/ingenjörers fördomar mot det arkitektoniska inom ett byggnadsprojekt? 
-Ja, det kan säkerligen öppna upp konstruktören. 

18. Finns det i så fall några typiska utformningsval som försvårar för konstruktören? 
-Det är väl i så fall spännvidder och schakt etc.  

20. Skulle du kunna tänka dig att vara del i ett projekt där konstruktionen och utformningen 
sköts av samma person? 
-Ja, det vore intressant. Har hört att det använts en del i USA när man bygger skyskrapor. Även 
Os-arenan i Peking bör vara ritad av en konstruktör med tanke på hur den ser ut.  
 

21. Vad skulle i så fall fungera bäst? En konstruktör med arkitekturintresse eller tvärtom? 
-En konstruktör med arkitekturintresse. Men det måste vara en grym konstruktör i så fall. Jag 
tycker att även vi konstruktörer kan utforma lika bra byggnader som arkitekten och göra snygga 
kurvor osv på byggnader. Men däremot inomhus med rumsmått och sådant, det kan arkitekten ta 
hand om.  
 

22. När det kommer till ett beslut angående en teknisk lösning, hur mycket låter du utseendet 
påverka? 
-Båda måste fungera, jag försöker jobba så att det blir så likt arkitektens vision som möjligt. 

23. Skulle ditt arbetssätt förändras om du hade djupare kunskaper inom arkitektur? 
-Ja, det skulle det nog göra. Jag brukar lämna utformningen till någon annan men det är alltid bra 
att ha kunskap. 
 



Intervju med 
Konstruktör Soheilla El Masry 
Hon har läst både BB och BHV på JTH och har fyra års arbetserfarenhet. 3,5 år på SWECO i Jönköping 
där hon exempelvis har fått arbeta med bygget vid östra kajen, hon har även fått vara ansvarig för både A- 
och K-ritningar vid projektering av en industribyggnad. 

11. Hur tycker du samarbetet mellan arkitekter och konstruktörer fungerar i ren allmänhet?
-Det har fungerat bra, men det blir problem med arkitekter som gör för mycket ändringar. Sär-
skilt då om de kommer in sent. Därför brukar jag vilja ha en deadline för ändringar från A efter-
som annars blir arbetet försenat. Mitt jobb blir ju underlag för jobbet som t ex VVS sköter.

2. Märker man någon skillnad på vilken entreprenadtyp det är?
-Nej, vid totalentreprenad blir det ju inte så mycket jobb men man måste fortfarande diskutera
och kommunicera fram och tillbaka. Men överlag skiljer sig inte mitt arbete så mycket.

3. Skillnad på projektets storlek?
-I princip samma sak. Det är mer att det är skillnad vid bygge av industri och hus. Konstruktören
har större roll i byggen av industribyggnader.

4. Har Ni blivit bemötta på ett kritiskt sätt av arkitekter under projekteringsarbete?
-Nej

5. Kan du komma på något exempel på när samarbetet fungerat speciellt bra/dåligt?
-Ja tillexempel vid en totalentreprenad med ett företag som heter Sonarc, de kollade väldigt myck-
et med oss konstruktörer innan de gjorde ändringar som kunde påverka vårt arbete. Om det fun-
gerar bra eller dåligt beror väldigt mycket på arkitektens tidigare erfarenhet och även hur byggle-
daren sköter sitt jobb.

6. Hur arbetar projektledningen? Är det gemensamma mål för alla konsulter?
-Vi har inte direkt några gemensamma mål som är uppskrivna på papper. Men det är viktigt att
ha en bra stämning och respekt för varandras arbete.

7. Från tidigare studier har vi märkt att arkitekter ofta är svåra att övertyga när det gäller olika
projektmål, är det något du märkt av?
Nej, de är inte svåra att övertyga. Om det har med stabilitet eller ekonomi att göra så måste de ge
sig förr eller senare. De jag arbetat med har inte haft några problem med det.

8. Fungerar det bättre när ni arbetar med arkitekter från företaget än när det är en inköpt kon-
sult?
-Nej, för då kan man inte vara lika hård mot dem. Man kan inte vara lika frispråkig med sina
åsikter och man måste tänka mer på hur man förklarar idéer och problem när det är mot en ar-



betskamrat.  
 

9. Är det någon skillnad på om beställaren är en byggare eller t ex kommunen? 
En entreprenör har mer respekt för konstruktörerna. Det beror även på vilken person du har kon-
takt med. Folk vill ofta påverka hur jag ska utföra mitt arbete och då är det som konstruktör vik-
tigt att stå på sig, för i slutändan har man ett juridiskt ansvar ifall mitt namn står på ritningen. Vi 
förverkligar arkitektens drömmar och har mer kunskap om hur man ska få byggnaden att fungera 
och därför bör man lyssna mer på oss.  

10. Vi har blivit informerade om att ni ofta redan i början sitter med arkitekten i utformnings-
processen, är det något som du känner är viktigt och som underlättar processen? 
-Jag har inte varit med i något projekt än där vi kommer in så tidigt, men jag är med och snackar 
om sådana grundläggande saker som om det är lätt eller tung stomme och vilka material som ska 
användas. 
 

11. Hur fungerar det med datorprogram som ni använder? Är det krångligt när många använder 
olika program som inte alltid går så bra ihop? 
-Nej det är inga problem så länge som alla använder autodesk-produkter, för då kan man säga till 
företaget ifall man vill ha ett visst filformat som underlag. När vi ritar armering så gör man det i 
3D, och det är mycket uppskattat, de flesta vill idag ha det i 3D så att man ser exakt hur allt ser 
ut. 
 

12. Tycker du generellt sett att arkitekter har dålig koll på vad utformningen ger för konse-
kvenser på konstruktionen och kostnaden? 
-De flesta har inte så bra koll det konstruktionsmässiga, men däremot vet de flesta vad en MDF-
platta kostar i meter och så.  
 

13. Med tanke på ekonomin, vore det inte rimligt då att beställaren går till konstruktören först 
innan arkitekten? 
-Det finns kunder som hör av sig till konstruktören för att få bra koll på vad priset blir. Ett exem-
pel är ett bygge av ett äldreboende jag var med på där de bad konstruktören rita upp ett underlag 
som sedan gavs till arkitekten. 
 

15. Att beställaren utlyser en arkitekttävlan är ju vanligt, har du varit med om det omvända, 
alltså en konstruktörstävlan? 
-Nej, men det låter som en bra idé för att ge konstruktören mer uppmärksamhet för sitt arbete.  
 

16. Anser Ni att dessa två olika koncept om tävlan kan hjälpa till att minska klyftan mellan ar-
kitektur och konstruktion inom byggnadsprojekt? 
-Jag tycker inte att det finns någon klyfta utan det är ett samarbete. Det är viktigt att vara tydlig 
som konstruktör och att ha bra kontakt med både kund och arkitekt. Det är två olika discipliner 



som måste ha respekt för varandra.  
 

18. Finns det några typiska utformningsval som försvårar för konstruktören? 
-Stora öppningar, att det är osymmetriskt invändigt exempelvis kurvade linjer på flera ställen i lä-
genheterna framförallt när det utvändiga skalet är bärande.  
 

20. Skulle du kunna tänka dig att vara del i ett projekt där konstruktionen och utformningen 
sköts av samma person? 
-Ja garanterat, jag har skött båda delar vid bygget av en industribyggnad.  
 

21. Vad skulle i så fall fungera bäst? En konstruktör med arkitekturkunskap eller tvärtom? 
-En konstruktör med arkitekturkunskap fungerar nog bäst, för man kan alltid samråda med andra 
arkitekter om det skulle bli frågor. Det värsta som kan hända en arkitekt är väl att det blir fult, det 
värsta som kan hända en konstruktör är att folk dör, därför anser jag att vikten bör ligga på kon-
struktionen. 
 

22. När det kommer till ett beslut angående en teknisk lösning, hur mycket låter du utseendet 
påverka? 
-Jag försöker inte det låta påverka så mycket utan man måste visa hänsyn till den estetiska tanken 
som ligger bakom. Prio ett är att konstruktionen fungerar, prio två är att försöka behålla visionen 
så att man kan ha ett begrepp om helheten i konceptet.  

23. Skulle ditt arbetssätt förändras om du hade djupare kunskaper inom arkitektur? 
-Ja, för vissa utan inblick på arkitektur kan det bli svårt att se tanken och vikten i det estetiska. Jag 
har trots allt lite inblick i det arkitektoniska. Mer kunskap från båda håll gör att arbetet flyter på 
bättre. 
 

24. Hur tycker du man ska gå tillväga för att lösa de problemen som finns mellan arkitekter och 
konstruktörer? 
-Det är viktigt med respekt och förståelse. Viktigt att man för diskussioner genom hela processen 
och vet vad man kan och inte kan göra/påverka. 



Intervju med 
Konstruktör Kire Gulevski 
Han har jobbat i 30 år och är utbildad civilingenjör på Chalmers i Göteborg. Kire arbetar på kontoret i 
Värnamo. Det är det kontor som har flest konstruktörer av BSV:s olika kontor. Just nu jobbar han med 
ombyggnationen av gummifabriken i Värnamo.  

11. Hur tycker du samarbetet mellan arkitekter och konstruktörer fungerar i ren allmänhet?
-Det har fungerat bra överlag. Vi har ett nära samarbete mellan konstruktörer och arkitekter på
BSV, men samtidigt sköts de som två olika avdelningar i företaget.

2. Märker man någon skillnad på vilken entreprenadtyp det är?
-Nej, vid totalentreprenad blir det inte så mycket jobb men man måste fortfarande diskutera och
kommunicera fram och tillbaka. Man måste gå ner mer i detalj i andra entreprenadformer.

3. Skillnad på projektets storlek?
-Ja självklart, ett stort projekt kräver mer samarbete och mycket mer eftertanke. Om man exem-
pelvis utreder ett fläktrum så kan många andra detaljer bli påverkade vilket kan leda till några
vändor fram och tillbaka mellan olika parter. Finns många som sätter prestige i projekt, men of-
tast blir det inte så i stora projekt.

4. Har Ni blivit bemötta på ett kritiskt sätt av arkitekter under projekteringsarbete?
-Nej, inte personligen.

5. Kan du komma på något exempel på när samarbetet fungerat speciellt bra/dåligt?
-Kan inte nämna något direkt, däremot har jag en kompis som var väldigt bestämd på att ett pro-
jekt skulle utföras på ett visst sätt och var väldigt envis samt vägrade förstå att det inte gick att ut-
föra på hans vis. ”Prestige” beror lite på hur man uppfattar det, arkitekter har rätt att bestämma
hur utformningen ska ske då de har ett helhetsgrepp om det, men i slutändan är det beställaren
som bestämmer. Fast ibland kan han bestämma lite för mycket och det har förekommit att arki-
tekter hoppat av på grund av det.

6. Hur arbetar projektledningen? Är det gemensamma mål för alla konsulter?
-I projekt jobbar man mot samma håll, jag upplever att det nästan alltid är så. Ibland kan man dra
lite åt olika håll men i slutändan vill man alltid projektets bästa.

7. Från tidigare studier har vi märkt att arkitekter ofta är svåra att övertyga när det gäller olika
projektmål. Vad kan man göra för att underlätta dessa svårigheter?
-Många gånger beror dessa problem på samordningsbrister. I vissa fall förväntar sig arkitekten att
konstruktören är där för att lösa alla problem. Så det gäller att dra gränser tidigt och avgränsa så
att alla vet vad de har för ansvar.



88. Fungerar det bättre när ni arbetar med arkitekter från företaget än när det är en inköpt kon-
sult? 
-Det kan fungera bättre med externa arkitekter eftersom det är lite mer prestige internt och därför 
kan det vara enklare med en extern arkitekt. Det blir lättare att säga till om saker då man inte har 
personliga uppfattningar om personen och det viktigaste är att man ser till projektets bästa. 
 

9. Är det någon skillnad på om beställaren är en byggare eller t ex kommunen? 
-Det finns olika typer, de flesta är professionella. Samordningen sköts dock lite olika beroende på 
om det är en privat- eller offentlig person. De som inte är så professionella har oftast inte lika höga 
krav. 

10. Vi har blivit informerade om att ni ofta redan i början sitter med arkitekten i utformnings-
processen, är det något som du känner är viktigt och som underlättar processen? 
-Det är viktigt att vara där tidigt som konstruktör. Lösningarna blir dyrare ju senare man kommer 
in och samarbetar i projektet. 
 

11. Tycker du generellt sett att arkitekter har bra koll på vad utformningen ger för konsekven-
ser på konstruktionen och kostnaden? 
-En del har bra koll, men alla har inte järnkoll. Det finns vissa som är duktiga på konstruktion 
men jag har råkat ut för arkitekter som inte tänkt en sekund på hur byggnaden ska stå upp eller 
vad det kostar. 
 

12. Med tanke på ekonomin, vore det inte rimligt då att beställaren går till konstruktören först 
innan arkitekten? 
-Det är sällan det händer. Utformningen är det primära, beställaren vill se hur det ser ut. Det kon-
struktionsmässiga löser sig alltid på något sätt.  
 

15. Att beställaren utlyser en arkitekttävlan är ju vanligt, har du varit med om det omvända, 
alltså en konstruktörstävlan? 
-Nej, jag har inte deltagit, men jag har hört talas om det. Det är ett häftigt koncept och kan säkert 
leda ut till spektakulära lösningar.  
 

18. Finns det några typiska utformningsval som försvårar för konstruktören? 
-Ja, om det är stora byggnader. Det kan komma ner pelare som man inte räknat med och då är 
det viktigt att ha en tidig dialog så att sådana problem inte uppkommer. 
 

20. Skulle du kunna tänka dig att vara del i ett projekt där konstruktionen och utformningen 
sköts av samma person? 
-Ja varför inte. Det finns folk som har kunskap om båda delar. Förut hade båda mer kunskap om 
varandras arbete, nuförtiden hamnar konstruktören mer i skymundan. 
 



221. Vad skulle i så fall fungera bäst? En konstruktör med arkitekturkunskap eller tvärtom? 
-En arkitekt med konstruktion, men även tvärtom skulle fungera. Det skulle verkligen inte skada 
om arkitekter lärde sig mer om konstruktion. Det finns folk som läser in sig på båda områdena, 
men oftast låser man in sig på en av dem och blir fast där. 
 

22. När det kommer till ett beslut angående en teknisk lösning, hur mycket låter du utseendet 
påverka? 
-Ja utseendet påverkar. Man måste tillmötesgå arkitekten.  

23. Skulle ditt arbetssätt förändras om du hade djupare kunskaper inom arkitektur? 
-Ja, det är möjligt. Det skulle säkert gå bättre. Man jobbar så att arkitekten blir nöjd. Om jag var 
mer insatt skulle jag ha mer förståelse. 
 

24. Hur tycker du man ska gå tillväga för att lösa de problemen som finns mellan arkitekter och 
konstruktörer? 
-Jag har själv inte upplevt några problem, men jag har som sagt en kollega som upplevt spänning-
en ni pratar om. Det beror mycket på hur man är som person. Det kanske inte är så smart att sät-
ta hårt mot hårt för det kan bli problem både eftersom vissa arkitekter kan vara väldigt prestige-
fyllda och vissa konstruktörer nitiska. Det är bättre att försöka tillmötesgå varandra. Konstruktö-
rens arbete ska inte försvåra för arkitekten och tvärtom. 



Intervju med 

Arkitekt Josefine Sävqvist 
Hon har jobbat på BSVs kontor i Värnamo i fem år. Hon tog arkitektexamen på Chalmers 2009 och in-
nan dess gick hon ett år på interiördesign i Dublin där hon även praktiserat.

11. Hur anser Ni att stämningen mellan arkitekter och konstruktörer är i ren allmänhet?
-Den är kass stämning, nej skojar bara. Det är en god stämning. Det är lite annorlunda här på
BSV, när konstruktörerna är kollegor. Det är bra när man bara kan knacka på i kontoret jämte för
att få hjälp med lösningar då jag inte har så mycket kunskap om hur man räknar osv.

2. Har Ni till en större/mindre grad behövt ändra Er vision om en byggnadsutformning för de
krav som ställts av ingenjörer/konsulter?
- Ja, hela tiden för det hör till processen. Det är alltid någon bäring eller något schakt som behöver
revideras och då ändras mycket.

3. Kan du komma på några exempel på ett sådant tillfälle?
- Nej, det är svårt att komma på något exempel såhär. Men det är ofta så att en liten ändring kan
leda till fler ändringar mycket arbete.

4. Eftersom du arbetat lite i Dublin tänkte vi att vi kan fråga hur byggandet skiljer sig där från
här i Sverige:
- I Irland har de massa byggregler som de frånser. De skiter oftast i dem, men istället blir det
många snabba ändringar som man får fixa. I Sverige är det mycket mer strukturerat och en längre
process, vilket nog är bra. Då jag arbetade där för tio år sedan fick man inte ha så fria händer. När
man utformar en planlösning vill de ha det på ett visst sätt. De har alltid en trång hall med trappa
rakt upp och toaletten under trappan och det var svårt att få dem att tänka att man faktiskt kan
göra det på andra sätt.

5. Har Ni någon gång blivit bemött kritiskt för Ert förslag vid presentation för beställare? Iså-
fall, under vilka grunder? (Ekonomiska-, estetiska anledningar etc)
- Nej, men beställare däremot kan ha väldigt dålig inställning vid framtagning av förslag, men de
brukar ändra sig när de väl ser resultatet.

6. Hur mycket tänker du som arkitekt på de tekniska lösningarna under utformningen?
- Mer och mer, allt kommer med erfarenhet och vana. Det är inget som styr mig men något som
jag tar hänsyn till. Förut tänkte jag inte lika mycket på det och då blev det ett par krångliga lös-
ningar och ändringar.



77. Anser Ni att byggherrar och beställare än idag har mycket lättare för att ställa sig bakom 
och backa upp konstruktörers idéer och ändringar hellre än arkitekters? 
- Jag upplever inte att de backar upp konstruktörerna mer. 

8. Tycker du generellt sett att ni arkitekter har bra koll på vad utformningen ger för konse-
kvenser på konstruktionen och kostnaden? 
-Koll och koll, man ska inte tänka på det allt för mycket eftersom det inte är vårt jobb att utföra 
budget, men allt extra kostar såklart. Jag tycker att det är bra att vara kreativ som arkitekt. När jag 
utbildade mig hade vi mycket ”flummiga” övningar för att vi skulle lära oss att tänka utanför box-
en. 

9. Ni har säkerligen hört talats om ”arkitekttävlan”, vad anser ni om det nya konceptet om att 
ha en ”konstruktionstävlan” inom projekt som exempelvis Kuggen i Göteborg? 
-Ja det är roligt att tävla. Det verkar tufft och jag gillar den tanken. Då kan man gå loss lite mer 
och det kan nog skapa en del nya lösningar som sedan kan bli billigare om de används några 
gånger. 

10. Anser Ni att dessa två olika koncept om tävlan kan hjälpa till att minska klyftan mellan ar-
kitektur och konstruktion inom byggnadsprojekt? 
- Ja det kan göra dem mer öppna för nya lösningar som sagt.  

11. Ni på BSV har, som vi förstått det, med konstruktörer väldigt tidigt i den kreativa proces-
sen. Anser ni att detta är en bra lösning? 
-Ja, men de ska inte vara med för tidigt. Konstruktören ska inte få styra utformningen.  

12. Finns det en risk att detta låser fast er i ert arbete, eller är det så att ni helt enkelt får bättre 
resultat rakt igenom? 
-Ja, om de kommer in för tidigt som sagt. Det som kan låsa upp en arkitekt är om man sitter med 
samma typ av projekt hela tiden. Jag gillar nya utmaningar och tycker det är viktigt att man arbe-
tar med lite olika typer av projekt för att inte fastna i tänket. Många av de flerbostadshus som 
byggs nu känns väldigt lika, och det kan ha att göra med att arkitekterna ser att detta funkar och 
bara fortsätter på samma spår. 

13.  I Sverige finns det ingen arkitektpolicy, likt de andra nordiska länderna, men enligt reger-
ingens handlingsprogram för arkitektur står det att ekonomiska aspekter inte ska hindra ut-
formningen. Tycker du att det fungerar så idag? 
- Det är mer de ekonomiska aspekterna som styr än standarder. Men det är bra att ha restriktioner 
för då blir det mer spännande att utföra sitt arbete och hitta nya lösningar. Tillgänglighet är något 
man alltid tänker på. 

14. Tycker du reglerna är mindre strikta under åren? 
-Reglerna har blivit lite lättare, men tillgänglighet är ett stort krav vilket är viktigt. Många bygg-
nader som byggs idag känns som att arkitekten kört copy paste från ett tidigare projekt.  

15.  Skulle du kunna tänka dig att vara del i ett projekt där konstruktionen och utformningen 
sköts av samma person? 
-Har man kompetens så bara kör på.  



116.  Vad skulle i så fall fungera bäst? En konstruktör med arkitekturintresse eller tvärtom? 
-En arkitektur med kunskap inom konstruktion så klart haha. Men jag tycker inte arkitekter ska 
läsa mer konstruktion än vad de gör. Jag tror att folk uppfattar att behovet är större än vad det 
verkligen är.  

17.  Hur skulle Ni agera för att förbättra stämningen mellan facken? 
-Att ha kontakt med varandra tidigt i processen och det är viktigt att ha argument för allt man gör 
för att få igenom sin lösning. Det är viktigt att få en inblick på konstruktion på arkitektlinjer men 
man ska inte ta bort ”flummet” för det är viktigt att arkitekter kan tänka kreativt. 
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