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Abstract 
Purpose: The purpose of this essay is to compare the architect’s role in Sweden and 
Denmark. As geographical neighbors the countries differ a lot when it comes to 
innovative architecture. This may be due to several different factors, but with the 
combined impact, the roles in practice will be affected during the construction process. 
The aim of the essay is thus to describe and see what distinguishes the architect’s role 
in the construction process in Sweden from that in Denmark based on three selected 
categories: 

 The construction process and its contract forms 
 Economy and time 
 The view on the architects’ role 

Method: The methods that will be used is literature studies and qualitative interviews. 
The interviews aim to explain the architects’ role and how they interpret it. The 
literature studies aim to present a clear purpose, provide a necessary factual background 
and design a relevant theoretical framework. 
Findings: Architectural qualities are neglected when the architect in Sweden lacks 
economic arguments and rarely gets to be as involved as other actors during the process. 
In Denmark, architects are more often given a more anchored role in the projects, which 
contributes to them being able to argue for the architectural qualities even during 
production. 
Implications: Through further education in construction economics and project 
management, the architect could play a more influential role in the construction process. 
The client should engage the architect in the early stages of the projects and in order to 
maintain the original intention, the client and the contractor must understand the 
importance of architectural qualities. 
Limitations: The study was limited to investigate and compare underlying causes of 
the role differences with regard to the structure of the construction process and the 
contract forms, economy and time and the different actors’ views on the architect’s role 
for the architect as a consultant and not for architects who act as builders. 
Keywords: Arkitektens roll, arkitektens rolle, architects’ role, byggprocessen, 
entreprenadform 
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Sammanfattning 
Syfte: Den här rapporten ämnar jämföra arkitektens roll i länderna Sverige och 
Danmark. Då länderna är geografiska grannar är det intressant att jämföra hur den 
innovativa arkitekturen kan skilja sig så mycket åt. Det kan bero på flertalet olika 
faktorer, men med samlad påverkan blir rollerna i praktiken påverkade under 
byggprocessen. Målet med rapporten är således att beskriva och se vad som skiljer 
arkitektens roll i byggprocessen i Sverige från den i Danmark utifrån tre valda 
kategorier: 

 Byggprocessen och entreprenadformer 
 Ekonomi och tid 
 Syn på arkitektens roll 

Metod: Metoderna som kommer användas är litteraturstudier och kvalitativa intervjuer. 
Intervjuerna ämnar ge arkitekternas syn på hur deras roll speglar sig. Litteraturstudierna 
ämnar framföra en tydlig problembild, tillhandahålla en erforderlig faktabakgrund och 
för att utforma ett relevant teoretiskt ramverk. 
Resultat: Arkitektoniska kvaliteter försummas då arkitekten i Sverige saknar 
ekonomiska argument och sällan får vara lika delaktig som andra aktörer under 
processen. I Danmark får arkitekterna oftare en mer förankrad roll i projekten vilket 
bidrar till att de kan argumentera för de arkitektoniska kvaliteterna även under 
produktionen. 
Konsekvenser: Genom vidareutbildning i byggekonomi och projektledning kan 
arkitekten få en mer inflytelserik roll i byggprocessen. Beställare bör anlita arkitekten i 
projektens tidiga skeden och för att behålla den ursprungliga intentionen måste 
beställare och entreprenör förstå vikten av arkitektoniska kvaliteter. 
Begränsningar: Studien begränsades till att undersöka och jämföra de bakomliggande 
orsakerna till rollskillnaderna med hänseende på byggprocessens och 
entreprenadformernas uppbyggnad, ekonomi och tid samt de olika aktörernas syn på 
arkitektens roll för arkitekten som konsult och inte för arkitekter som agerar byggherrar. 
Nyckelord: Arkitektens roll, arkitektens rolle, architects’ role, byggprocessen, 
entreprenadform. 
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1 Inledning 
Byggprocessen är en mycket omfattande process och vid varje nytt byggprojekt måste 
flera olika instanser inom byggsektorn samarbeta för att nå ett gemensamt mål. En av 
dessa aktörer är arkitekterna. Från att historiskt sett ha varit en av de viktigaste aktörerna 
i byggprocessen har deras roll i Sverige under de senaste decennierna alltjämt 
avgränsats till att omfatta endast de tidiga skedena. Undersökningar där arkitekter själva 
har fått svara visar att Sverige inte når upp till samma standard som de övriga nordiska 
länderna vad gäller innovativ arkitektur medan vårt grannland Danmark ligger i 
framkant. 

 
1.1 Bakgrund 

På pappret kan arkitektyrket och dess roll se ganska självklar ut. Arbetsuppgifterna 
består vanligtvis av att designa och projektera byggnader där en rad olika faktorer, 
däribland tekniska, ekonomiska, ekologiska och estetiska sammanvägs för att skapa en 
så bra helhetslösning som möjligt för framtida brukare. Förslagen bollas med kunden 
tills man i senare skeden framställer de erforderliga bygghandlingarna. Ansvarsbelagda 
arkitekter kan även agera samordnare mellan olika konsulter och intressenter, en slags 
“spindeln i nätet” (Sveriges arkitekter, 2019). Dock är verkligheten mer komplex. 
Upphandling av projekt sker i Sverige enligt specifika entreprenadformer (Nordstrand, 
2008). Peter Pertola (2012) menar att i beskrivningarna av de olika entreprenadformerna 
är arkitektens position relativt oklar. I vissa länder är arkitekten den som håller samman 
hela design- och byggprocessen. Byggherren anlitar då en arkitekt som i sin tur bygger 
upp ett team med specialister. Arkitekten anlitar då även de företag som är med och 
bygger huset, entreprenörerna (Pertola, 2012). 
I Sverige är de flesta av de etablerade entreprenadformerna upplagda så att 
entreprenörerna får den styrande rollen i projekten. Arkitekten och övriga konsulters 
roll är istället förlagd till de tidiga skedena i byggprocessen (Nordstrand, 2008). I 
Danmark däremot har arkitekten oftast det stora ansvaret i byggprocessen. De ställer då 
kraven på byggnadsentreprenörerna vilket leder till att projekten i större mån behåller 
de ursprungliga arkitektoniska intentionerna (Svensson, 2016). 
Arkitektens roll är betvivlad och relevansen i undersökningen ligger kring problem som 
rollfördelningen i byggprocessen, men också till konsekvenserna av detta, att Sverige 
inte når upp till lika god innovativ arkitektur. Innovativ arkitektur i detta fall beskrivs 
enligt Sveriges Arkitekter: “Arkitektonisk innovation innebär att integrera nya sociala 
och kulturella, tekniska, ekologiska och ekonomiska förutsättningar på övertygande sätt 
i den byggda miljön, både estetiskt och praktiskt. Det kan handla om nydanande 
kombinationer av material och tekniker som skapar andra funktioner eller 
användningssätt och som samtidigt funnit ett övertygande uttryck genom 
rumsindelningar, rumsgeometrier och exteriör form som blir nya typologier med 
genomslag i samhället. Utgångspunkten är människans upplevelser och sätt att använda 
byggnaden.” (Sveriges Arkitekter, 2019). 
Sverige ligger efter när det gäller innovativ arkitektur medan Danmark ligger i framkant 
(Cembrit 2010). Arkitektyrket är även mer populärt i Danmark sett till högsta antalet 
arkitekter i förhållande till befolkningsmängd i Europa. Internationellt leder Danmark 
medan Sverige ligger lågt i undersökningar om sökta projekt utomlands (ACE, 2018). 
Att Sverige ligger efter arkitektoniskt kan ses som ett angeläget problem, framförallt ur 
ett socialt perspektiv. Terri Peters menar dock att människors beteende kan styras 
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genom byggnaders estetiska utformning (Peters, 2016). Även Susanne Siepl-Coates 
pekar på att arkitektur likt god hälsa påverkar människor positivt (Siepl-Coates, 2013). 
Även om begrepp som social hållbarhet och innovativ arkitektur inte kan likställas, har 
de sina likheter sett till Sveriges Arkitekters definition. Att främja innovativ arkitektur 
är därför en viktig aspekt för att främja en god samhällsutveckling. 
Ämnets relevans finns på flera fronter. Inom byggbranschen bedrivs ständigt ny 
forskning om hur byggprocessen kan effektiviseras i många aspekter. Efter att ha 
genomsökt flertalet databaser finns en bristfällig mängd vetenskapliga artiklar om just 
aktörernas roll i byggprocessen medan andra aspekter forskas mycket kring. Även 
vetenskapliga belägg och jämförelser kring aktörernas roll i länderna är svårfunnet. 
Årtiondena efter andra världskriget var Sverige ett föregångsland vad gäller 
samhällsplanering och arkitektur. Sverige har dock förlorat sin ledande position inom 
detta, nu uppmärksammas istället företagsamhet och teknikkunnande (IVA, 1998). All 
forskning kring ämnet som skulle kunna bidra till en utveckling i rätt riktning i 
branschen för Sverige kan således betraktas av högt intresse. 

 
1.2 Problembeskrivning 

Då Sverige och Danmark är geografiska grannar och har liknande förutsättningar, är det 
intressant att jämföra hur arkitekturens innovativitet kan skilja sig så pass mycket åt. 
Anledningarna till att Sverige inte når upp till Danmarks arkitektoniska nivå kan vara 
många och svåra att utröna. Det kan bero på utbildning, nationell och kommunal policy, 
byggherrar och entreprenörer, ekonomi och tid, regelverk, entreprenadformer, kulturell 
och historisk förankring, synsätt på arkitekterna, alltså en mängd olika faktorer. Ett 
konkret exempel är att arkitektutbildningen i Danmark går under konstakademin medan 
den i Sverige faller under de tekniska högskolorna (Svensson, 2016). Sverige har heller 
inte haft någon nationell arkitekturpolicy förrän 2018, endast ett handlingsprogram 
(Regeringen, 2018) medan det länge funnits en dansk motsvarighet. Man kan också se 
markanta skillnader gällande byggentreprenörernas storlek. Enligt en uppskattning från 
2009 kontrollerar de fyra största byggnadsentreprenörerna i Sverige ca 40 % av 
marknaden medan den siffran knappt är 10% i Danmark (Grange, 2013). 
Sedan 1950-talet har mer industrialiserat byggande, mer komplicerade arbetssätt samt 
mer komplexa processer och ansvarsförhållanden förändrat byggsektorn. Arkitektens 
inflytande och roll i byggprocessen i Sverige har till följd av detta försvagats markant 
(IVA, 1998). 
Thordis Arrhenius menar att arkitektens roll i samhället och i byggprocessen är otydlig 
då arkitektyrket är beroende av beställare, byggbransch och lagar. Arrhenius menar 
även att det finns ett behov av mer forskning som kritiskt granskar och ifrågasätter 
arkitektens roll (Arrhenius, 1995). Likaledes hävdar Pertola mer nyligen att i 
beskrivningarna av de olika entreprenadformerna är arkitektens position relativt oklar 
tillsammans med att ekonomiska och tidsmässiga aspekter kan leda till att ett projekts 
kvalitet försummas allt eftersom projektet framskrider (Pertola, 2012). Det kan också 
finnas riskorsaker med upplägget av entreprenadformerna, exempelvis att ansvaret 
lämnas över från en beställare till en totalentreprenör. Arkitekten får då eventuellt inte 
färdigställa sina bygghandlingar och den ursprungliga arkitektoniska intentionen 
fallerar (Grange, 2013). Även i Danmark finns det problem gällande arkitektens roll i 
byggprocessen. Thomas Ryborg (2013) hävdar att det i dagsläget, till skillnad från förr 
då arkitekten var ledande, råder andra prioriteringar än en god helhetsbild i projekt då 
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“platsen på andra änden av bordet innehas av ekonomens och byråkratins folk”. Han 
säger också att arkitekten endast har en ledande roll då det gäller större prestigebyggen 
och “vardagsbyggandet” lider till följd av detta (Ryborg, 2013). 
Det kan som sagt finnas många anledningar till att det ser ut som det gör idag. Men sett 
till ett större perspektiv bidrar alla dessa olika aspekter gemensamt till att forma de olika 
rollerna i byggprocessen. Cembrits undersökning styrker även att arkitektens roll i 
Sverige är ett relevant undersökningsämne. Hela 86 av 100 tillfrågade arkitekter håller 
med om att arkitektens svaga roll i byggprocessen är ett hinder för framstående och 
innovativ arkitektur i Sverige (Cembrit, 2016). I denna studie undersöks 
byggprocessens och entreprenadformernas uppbyggning, ekonomi och tid och syn på 
arkitektens roll ytterligare då dessa kategorier kan anses ingå i att definiera arkitektens 
roll i byggprocessen och på så sätt nå studiens mål. 

 
1.3 Mål och frågeställningar 

Cembrits undersökning pekar tydligt på att Sverige och Danmark skiljer sig gällande 
framställandet av innovativ arkitektur och det är av stort intresse att undersöka varför. 
Som nämns i 1.2 kan det röra sig om en mängd olika bakomliggande faktorer. Dessa 
bidrar dock gemensamt till varför rollerna i praktiken ser ut som de gör i byggprocessen. 
Därför kommer arkitektens roll i byggprocessen att undersökas i de båda länderna, hur 
den ser ut och varför. 
Målen som studien ämnar uppfylla är att beskriva och se vad som skiljer arkitektens roll 
i byggprocessen i Sverige från den i Danmark. Utöver det kommer orsakerna till 
skillnaderna studeras utifrån tre olika kategorier som kommer att utgöra det teoretiska 
ramverket. Dessa kategorier är: 
 Byggprocessen och entreprenadformer 
 Ekonomi och tid 
 Syn på arkitektens roll 

Syftet med studien är att bidra med nytt material om hur arkitektens roll i byggprocessen 
ser ut i dagsläget. Efter att ha gjort omfattande eftersökningar i både databaser och arkiv 
har det framkommit att det finns liknande vetenskapliga artiklar men ingen som exakt 
berör denna studies frågeställningar. Det finns heller ingen som direkt jämför Sverige 
med Danmark. Det kan utvinnas många lärdomar i en sådan jämförelse. De konkreta 
frågeställningarna som ska vara besvarade i slutet av studien lyder som följande: 
 Hur ser arkitektens roll i byggprocessen ut i Sverige och Danmark? 
 Hur skiljer sig rollerna och vad kan det bero på med hänsyn till 

byggprocessens och entreprenadformernas uppbyggnad, ekonomi och tid samt 
de olika aktörernas syn på arkitektens roll? 

 
1.4 Avgränsningar 

Denna studie ämnar jämföra och hitta de bakomliggande orsakerna till skillnaderna 
kring arkitektens roll i Sverige och Danmark. Studien begränsar sig till byggprocessens 
och entreprenadformernas uppbyggnad, ekonomi och tid samt de olika aktörernas syn 
på arkitektens roll. 
Studien begränsar sig även till hur arkitektens roll ser ut i nuläget och ser till hur den 
skulle kunna förbättras ur ett konsult- eller projektledarperspektiv, så som de flesta 
arkitekter jobbar i Sverige, inte ur ett byggherreperspektiv då det skulle ge andra 
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förutsättningar. 
I den slutgiltiga diskussionen reflekteras det, utifrån resultatet från frågeställningarna 
och insamlad empiri från de intervjuade, kring huruvida arkitektens roll i byggprocessen 
skulle kunna förändras och om detta är önskvärt samt om en större roll för arkitekterna 
kan leda till bättre arkitektur. Detta formulerades inte som en frågeställning då det inte 
går att dra slutsatser kring diskussionen, samt att resultatet inte hade kunnat utrönas 
förrän i framtiden genom en mer omfattande och långvarig observation. 

 
1.5 Disposition 

Metod och genomförande 
I detta kapitel kan du läsa om vilka metoder som använts vid rapportens genomförande 
och arbetsgång under följande underrubriker: undersökningsstrategi, koppling mellan 
frågeställningar och metoder för datainsamling, litteraturstudie, valda metoder för 
datainsamling, arbetsgång och trovärdighet. 

 
Teoretiskt ramverk 
Under teoretiskt ramverk finns samlat tidigare forskning i ämnet kategoriserat efter tre 
kategorier; byggprocessen och entreprenadformer, ekonomi och tid och syn på 
arkitektens roll. Rubriken innefattar även koppling mellan frågeställningar och 
område/fält/artikel, byggprocessen och entreprenadformer, ekonomi och tid, syn på 
arkitektens roll och sammanfattning av valda teorier. 

 
Empiri 
Under empiri finns litteraturstudier och intervjuer samlat under underrubrikerna; 
Byggprocessen och entreprenadformer, arkitektens roll historiskt, arkitektens roll idag 
samt sammanfattning av insamlad empiri. 

 
Analys och resultat 
Analysen är det kapitel där den insamlade empirin i form av intervjuer återkopplas och 
knyts ihop med det teoretiska ramverket. Det analyserade materialet utmynnar sedan i 
ett resultat för de båda frågeställningarna. 

 
Diskussion och slutsatser 
I studiens sista kapitel förs diskussioner kring metodval, begränsningar och resultat. 
Slutsatser härleds från det analyserade materialet och resultaten för att tydligt påvisa 
vad studien kommit fram till. Utöver detta ges även rekommendationer till vidare 
forskning inom ämnet. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitel beskriver översiktligt arbetets genomförande och arbetsgång. De huvudsakliga 
undersökningsmetoder som använts för datainsamling är intervjuer och 
litteraturstudier. 

 
2.1 Undersökningsstrategi 

Studiens vetenskapliga angreppssätt har varit av den kvalitativa formen. Fakta och 
teoretiskt ramverk fastställdes med hjälp av litteraturstudier medan empirin insamlades 
genom intervjuer. Den kvalitativa insamlingsmetoden valdes utifrån att ämnet som 
studien omfattar både är strukturellt, humanistiskt och behandlar ett fenomen som inte 
konkret går att ta på. De mjuka värdena som dessa kan definieras som undersöks 
tydligast med denna form av insamlingsmetod. 

 
2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Enligt kapitel 1.3 lyder de konkreta frågeställningarna som följande: 
 Hur ser arkitektens roll i byggprocessen ut i Sverige och Danmark? 
 Hur skiljer sig rollerna och vad beror det på med hänseende på byggprocessens 

och entreprenadformernas uppbyggnad, ekonomi och tid samt de olika 
aktörernas syn på arkitektens roll? 

För att behandla de olika frågeställningarna och utröna så tillförlitliga svar som möjligt 
har frågeställningarna angripits med olika metodiska tillvägagångssätt. 
Frågeställningarna följer även en utstakad kronologi, varpå de olika tillvägagångssätten 
och deras natur logiskt följer denna kronologi. 
Den första frågan som besvarats är “Hur ser arkitektens roll i byggprocessen ut i Sverige 
och Danmark?”. Detta innefattar ländernas beskrivning av byggprocesser, 
entreprenadformer och en övergripande historisk bild. Det lämpligaste angreppssättet 
för denna faktabaserade fråga var att genomföra en litteraturstudie där flera källor 
undersöktes för att cementera processerna och deras struktur tillsammans med 
entreprenadformerna och den historiska bilden. 
Resultaten från den första frågeställningen har lett vidare till den andra frågeställningen, 
nämligen “Hur skiljer sig rollerna och vad beror det på med hänseende på 
byggprocessens och entreprenadformernas uppbyggnad, ekonomi och tid samt de olika 
aktörernas syn på arkitektens roll?”. Här behövde den historiska bilden tillsammans 
med byggprocesserna och entreprenadformerna analyseras för att utröna vilka de 
bakomliggande orsakerna varit utifrån de tre kategorierna. Intresset har också legat i att 
ta reda på vad arkitekterna själva har för föreställningar. Därav har två metoder använts, 
litteraturstudier och intervjuer, för att samverka och ligga till grund i arbetet att försöka 
hitta en gemensam nämnare till de olika situationerna i länderna. 
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2.3 Litteraturstudie 
Den del av den insamlade empirin som inte insamlats med hjälp av intervjuer, samt det 
teoretiska ramverket, har samlats in genom diverse litteraturstudier. Det insamlade 
materialet från litteraturstudierna har huvudsakligen erhållits i form av vetenskapliga 
artiklar, böcker och ämnesartiklar från hemsidor och tidskrifter. 
Strategin har primärt varit att göra en bred sökning med många sökord via sökmotorer. 
Detta för att utröna vilka sökord som är mest tillämpbara, vart den vetenskapliga fronten 
och debatten kring ämnet finns, samt vilka forskare som skriver om ämnet. Därefter har 
mer ingående sökningar gjorts dels på Google Scholar och högskolebibliotekets databas 
Primo som har tillgång till en mängd vetenskapliga artiklar, men även i mer 
ämnesrelaterade databaser. De som använts mest frekvent har varit Scopus och 
ScienceDirect. Även mer yrkesrelaterade databaser som Nordisk Arkitekturforskning 
och ADK som bedriver forskning uteslutande om arkitektrelaterade frågor har använts. 
Generellt sett har sökorden genererat många träffar, framförallt på de större 
sökmotorerna och databaserna. Dock var det endast ett fåtal artiklar per sökning som 
var relevanta och relaterbara vad gäller ämnet vilket pekar på en brist av likartade 
artiklar och studier som liknar denna, något som nämns i problemformuleringen. 
Då studien är avgränsad till att undersöka ett fenomen i specifikt Sverige och Danmark 
har det varit nödvändigt att hitta material som direkt kan tillämpas till dessa två länder. 
Sökorden har således huvudsakligen varit på svenska och danska då engelska sökord 
hade lett till något annat. Dock är även många nordiska vetenskapliga artiklar skrivna 
på engelska vilket innebär att i de mer tillämpade databaserna har även sökord på 
engelska använts. De mest frekventa sökorden är: 
 Arkitektens roll 
 Arkitektens rolle 

 Architect role 
 Byggprocessen 
 Entreprenadform 
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2.4 Valda metoder för datainsamling 
De olika metoderna som använts för att genomföra studien är litteraturstudier och 
intervjuer. Litteraturstudierna genomfördes i första hand för att förankra en tydlig 
problembild, tillhandahålla en erforderlig faktabakgrund och för att utforma ett relevant 
teoretiskt ramverk. Faktainsamling har bidragit till att beskriva arkitektens roll i Sverige 
samt Danmark, både ur ett samtida och ett historiskt perspektiv, för att utpeka faktorerna 
som bidrar till differenserna mellan länderna. Byggprocessen och de befintliga 
entreprenadformerna beskrivs också kortfattat genom faktainsamling. Utifrån 
litteraturstudierna har de hypotetiska frågeställningarna sedan beprövats. Empirin har 
främst samlats in genom kvalitativa intervjuer. Det vetenskapliga tillvägagångssätt som 
bedrivits är således deduktivt, vilket innebär att slutsatser dras från befintlig teori och 
sedan analyseras empiriskt i det enskilda fallet (Patel & Davidson, 2014). 
Examensarbetet har bedrivits som en kvalitativ studie med insamlad empiri i form av 
intervjuer av arkitekter från både Sverige och Danmark. Sex arkitekter har intervjuats 
varav fyra med svensk bakgrund och två med dansk. Intervjuerna bedrevs konfidentiellt 
och de intervjuade nämns inte vid namn för att få så uppriktiga svar som möjligt. 
Intervjuerna bedrevs med en hög grad av standardisering och en lägre grad av 
strukturering för att det insamlade materialet sedan skulle kunna analyseras kvalitativt. 
På detta sätt fanns utrymme och möjlighet till följdfrågor vid behov, trots att frågorna i 
intervjun ursprungligen var de samma. Frågorna i intervjun vad även av öppen karaktär 
för att utmynna i nyanserade svar och skapa en intressantare diskussion (Patel & 
Davidsson, 2014). 
Intervjuerna spelades in vid genomförandet. Med hjälp av det inspelade materialet har 
sedan intervjuerna sammanfattats och legat som grund till det empiriska innehållet. 

 

2.5 Arbetsgång 

2.5.1 Intervjuer 
Merparten av den insamlade empirin, utöver litteraturstudierna, samlades in med hjälp 
av intervjuer. Det första steget var att utforma frågorna till den intervjumall som skulle 
användas (se bilaga 2). Dessa härleddes från frågeställningarna och bearbetades och 
ändrades tills de ansågs vara tillräckliga för att besvara frågeställningarna. Då studien 
är kvalitativ behövde intervjufrågorna i huvudsak också vara utformade på ett 
kvalitativt sätt. Detta innebar öppna frågor som de intervjuade hade möjlighet att 
besvara utifrån sina egna erfarenheter.  
 
Efter färdigställandet av intervjumallen mejlades denna över till de som skulle 
intervjuas så att de skulle kunna förbereda sig. Intervjupersonerna kom från olika 
företag och hade olika åldrar och erfarenheter för att få så breda och nyanserade svar 
som möjligt (se tabell 1). Samtliga intervjuade har yrket arkitekt och arbetade på 
arkitektkontor. Urvalet av intervjupersoner erhölls huvudsakligen genom tips från 
handledande företag, det vill säga Enter Arkitektur. Detta då de ansågs ha rikare 
kunskap om arkitekter lämpliga för ämnet samt med en bred bas i form av olik 
bakgrund (ålder, kön, roll och storlek på företag). Alla intervjuer hölls på plats 
förutom en som hölls som ett videomöte för att så bra som möjligt efterlikna ett direkt 
möte. Intervjulängden sträckte sig från 45–60 minuter och spelades in som ljudfiler 
för att sedan transkriberas så att ingen information skulle mistas. 
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Vid transkriptionen lyssnades ljudfilen igenom och svaren skrevs ner på en enskild 
intervjumall under varje fråga för respektive respondent. Då vissa respondenter hade 
liknande svar på vissa frågor och ibland upprepade sina svar komprimerades svaren 
för att göra dessa mer överskådliga och underlätta analysen utan att förlora sin 
kvintessens. 
 
Tabell 1.  

Intervjuade arkitekter 

 
 

2.5.2 Analys av intervjuer 
De transkriberade intervjuerna var sedan det material som låg till grund för analysen. 
Svaren till frågorna jämfördes inbördes, fråga för fråga, för att hitta tendenser i 
svaren. Efter det jämfördes svaren för att påvisa vilka skillnader eller likheter som 
kunnat hittas mellan de båda länderna. Tendenserna i svaren sammanfattades sedan i 
analyskapitlet under respektive frågeställning och kompletterades med enskilda citat 
för att ytterligare tydliggöra och ge konkreta exempel på vad respondenterna svarat. 
Svaren kopplades även ihop med det teoretiska ramverket och användes för att styrka 
det som samlats in från litteraturstudierna.
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2.6Trovärdighet 
Två begrepp som gett studien hög trovärdighet är validitet och reliabilitet. Reliabiliteten 
innebär hur tillförlitlig en studie är och att undersökningsmetoden utförts på ett korrekt 
sätt. Detta för att samma resultat ska kunna uppnås oavsett om undersökningen görs om 
eller om någon annan står för den (Patel & Davidson, 2014). Validiteten mäter huruvida 
det som avsett att mätas blir mätt. Genom att använda flera olika metoder, så kallad 
metodtriangulering, för att utröna liknande resultat kan man stärka validiteten (Patel & 
Davidson, 2014). I denna studie har två metoder, litteraturstudier och intervjuer, 
använts. För att få en hög reliabilitet i litteraturstudien har materialet som författarna 
samlat in varit varierat. Både fakta som beskriver specialkunskaper och vetenskapliga 
artiklar har samlats in för att skapa ett teoretiskt ramverk. 
Under intervjuerna ställdes samma ingångsfrågor till de intervjuade (se bilaga 2). 
Intervjuerna dokumenterades i form av ljudinspelning. Båda författarna ämnade att 
närvara vid intervjuerna men vid ett tillfälle uteblev en av författarna. Detta ämnades 
för att författarna skulle fokusera på både frågor, följdfrågor, tekniken vid 
dokumentation och för att kunna säkerhetsställa att svaren tolkas rätt i dess 
sammanhang. De intervjuade fick frågorna mejlade till dem och en redogörelse över 
rapportens ändamål på förhand, för att de skulle vara införstådda med studiens syfte och 
kunna förbereda svar. Detta för att stärka reliabiliteten enligt Patel & Davidson (2014). 
Då de intervjuade har olika bakgrund och erfarenhet får intervjuerna en lägre reliabilitet. 
Svaren hade kunnat skilja sig om intervjuerna gjorts om och andra personer medverkat. 
Bristfällig erfarenhet gällande intervjuer hos studiens författare kan också ha bidragit 
till att intervjuerna bedrivits på ett ofullständigt sätt (Patel & Davidson, 2014). På 
samma sätt kan bristen på erfarenhet hos författarna ha lett till att artiklar och dokument 
som undersökts inte gav den trovärdighet som de ämnar i studien. Insamlingen av 
litterär data har dock skett löpande och nya insikter kan ha ersatt material som anses 
vara av låg validitet. Merparten av litteraturstudierna som bedrivits genomfördes innan 
frågorna utformades för att hitta de mest relevanta och intressanta frågorna till 
intervjuerna. 
Frågorna i intervjuerna var kvalitativa, vilket kan ha lett till att de intervjuade kan ha 
tolkat frågorna olika och svarat på andra saker än de som avsetts. Validiteten i studien 
ökar dock i och med att en metodtriangulering använts, detta förutsatt att de olika 
metodernas insamlade empiri gett liknande resultat (Patel & Davidson, 2014). För att 
ytterligare stärka validiteten benämns inte de intervjuade vid namn i rapporten utan 
istället med ett alias (se bilaga 3). Konfidentialiteten ämnar således ge så uppriktiga och 
nyanserade svar som möjligt då de intervjuade inte riskerar att bli utpekade för deras 
svar. 
Då undersökningarna gjorda av PFM Research för Cembrits räkning använts som starka 
argument för studiens relevans var det viktigt att undersöka hur pass vetenskapliga de 
är. Med tanke på att definitionen kring vad innovativ arkitektur innebär skiljer sig i 
studien som Cembrit tagit fram och Sveriges Arkitekters definition, minskar 
trovärdigheten, detta då begreppet innovativ arkitektur, efter Sveriges Arkitekters mer 
komplexa definition, är ett ledande begrepp i studien. 
Studien bedöms sammanfattningsvis vara relativt trovärdig sett till metoderna och dess 
genomförande. Dock hindrar den begränsade omfattningen och erfarenheten studien 
från att dra några större generella slutsatser om det behandlade ämnet. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I det teoretiska ramverket presenteras vetenskapliga teorier rörande arkitektens roll i 
byggprocessen i Sverige och Danmark. 

 
3.1 Koppling mellan frågeställningar och område 

Det teoretiska ramverket kommer att presenteras genom de tre valda kategorierna i 
studien. Koppling till frågeställningarna dras enligt figur 1. 

 
 

 

Figur 1. Koppling mellan frågeställningar och område 
 

3.2 Byggprocessen och entreprenadformer 
Ledande i studien är byggprocessen och dess funktion, som dock kan vara krånglig. 
Nina Ryd belyser vikten av de tidiga skedena i byggprocessen och vikten av att det blir 
rätt från början. Vissa uppfattar de tidiga skedena som otydliga, svåra och förvirrande 
medan andra ser möjligheter. Därför är det av stor vikt att strategier och planarbeten 
tidigt framställs och förankras. Däremot när det kommer till att bestämma uppgifterna 
för de olika aktörerna i de tidiga skedena menar Ryd att rollerna ofta blir oklara och 
många av aktörernas erfarenheter går således till spillo (Ryd, 2008). 
Peter Pertola hävdar i sin avhandling att byggprocessen är en process som behöver 
mycket tid att förbättras. Pertola anser att uppföljningen av olika avbetade delar i 
byggprocessen är bristfällig, vilket gör att en sak som haft stort fokus tidigt i projektet 
kan bortprioriteras senare när andra konsulter fått säga sitt. Pertola fortsätter att 
konstatera att arkitekter, utanför Sverige, ofta håller i tyglarna för projekten, beslutar 
vilka underkonsulter som ska anlitas och håller samman teamet, medan arkitekten i 
Sverige har en mer otydlig roll. Pertola menar således att problem kan skapas i projekten 
om byggherren anlitar aktörer i olika skeden som därför inte jobbar parallellt och 
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tillsammans, utan som byter av varandra. Pertola menar att avsaknaden av samspel 
mellan arkitekt och övriga konsulter kan göra att projektet motarbetar sig självt (Pertola, 
2012). Kristina Grange påvisar också hur det kan vara problematiskt då ansvaret lämnas 
över från en beställare till exempelvis en totalentreprenör. Risken finns att arkitekten 
inte får färdigställa sina bygghandlingar och att den ursprungliga arkitektoniska 
intentionen inte uppfylls (Grange, 2013). 

 
3.3 Ekonomi och tid 

Budget är en viktig del i projekt och många gånger påverkar projektets utkomst. Att det 
även påverkar kvaliteten på arkitekturen framställs i Cembrits undersökning från 2016. 
Av de 100 tillfrågade arkitekterna instämde 93% i att kortsiktiga lönsamhetskrav hos 
byggbolagen är ett hinder för framstående arkitektur. Vidare instämde 89% i påståendet 
att arkitekternas visioner blir förvanskade då entreprenören väljer billigare lösningar 
(Cembrit, 2016). Pertola (2012) menar att det kan bero på att inte rätt kompetens 
prioriteras när ekonomin ska hållas tillbaka, vilket kan leda till att kvaliteten blir lidande 
då uppföljning av olika tekniska lösningar ej blir till. Pertola skriver också att en 
projektledning med brist på resurser kan leda till att tidplanen och investeringsbudgeten 
blir kritisk att förhålla sig efter. “Det har framkommit synpunkter på att projektledaren 
bara ”hanterar projekt”, de leder inte projekt! En snäv syn på ett lyckat projekt blir då 
resultatet: ”Projektet blev lyckat – vi höll både budget och tidplan!” “(Pertola, 2012). 
En annan faktor än ekonomin som byggherren måste ta hänsyn till vid ett projekt kan 
vara tid. Redan under förfrågningsunderlaget menar Pertola att beställare gärna väljer 
rådgivare och experter inför projektet utefter timpris före projekterfarenhet och 
kompetens. Det bidrar redan där till att kunskapen och engagemanget för projektet 
brister. Många konsulter är bekväma och väljer upphandlingsform efter vad de är vana 
vid, vilket leder till att ersättningen blir låg. Många gånger fokuserar också konsulten 
på de delar som skapat störst intresse hos dem och andra delar hamnar därför i 
skymundan, arkitektoniska delar kan vara ett exempel. Tid är ofta en av de faktorer som 
får dem att skynda på även i dessa frågor (Pertola, 2012). 
Utvecklingen har också gått mot att en kortare tid för projekteringen avsätts i 
förhållande till projektets omfattning än vad det tidigare gjorde. Konsulterna, däribland 
arkitekterna, ges inte de medel de erfordrar under projekteringen och som behövs för 
att samordna de olika aktörernas arbete. Ett ständigt behov av effektivisering har lett till 
att större arkitektkontor i genomsnitt lägger hälften så lång tid per projekt som de gjorde 
under 1970-talet (SOU, 2002). Det är alltså allt som oftast de hårda mätbara faktorerna, 
budget och tid som går före de mjuka, mer svårmätta faktorerna såsom estetik och social 
hållbarhet. Dessa mjuka faktorer är normalt sett svåra att mäta och följderna går inte att 
konstatera förrän en lång tid efter projektets färdigställande (Fristedt et.al, 2012). 

 
3.4 Syn på arkitektens roll 

Det är inte bara arkitektens roll i byggprocessen som kan upplevas som otydlig utan 
även synen på vad arkitektyrket i sig innebär. Det finns exempelvis skillnader i hur 
beställare och entreprenörer ser på arkitekterna gentemot hur arkitekterna själva ser på 
sin yrkesroll (Grange, 2013). 
I IVA:s utredning “Arkitekten i fokus - Ett omvärldsperspektiv på arkitektrollen” listas 
bland annat byggherrens synpunkter på vilka kompetenser de tycker att arkitekten ska 
besitta. De sträcker sig från att vara kreativa i ett programskede, ha en god helhetsbild 
vad gäller både kvalitet, ekonomi och byggprocessen och vara kompetenta inom sitt 
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kärnområde, att rita byggnader, till att ha en god managementförmåga där de leder 
övriga konsulters arbete och värnar om beställarens och brukarens intressen samt att 
kunna besitta en bra kommunikationsförmåga, både till beställare och till övriga 
konsulter. Dock anser de att dessa förväntningar inte alltid efterlevs. Exempelvis anser 
de att arkitekterna har för dålig kompetens vad gäller ekonomi, projektledning och 
marknadsföring. Detta, i samband med en för dålig helhetssyn och samarbetsförmåga, 
tyckte de stod i vägen för att ge arkitekterna en mer samordnande och bredare roll. Även 
byggnadsentreprenörerna anser att arkitekterna brister i kompetens när det gäller 
byggnadsteknik, ekonomi, kvalitet i bygghandlingar och att hålla leveranstiderna (IVA, 
1998). 
Vad har då arkitekterna själva för uppfattning om sin yrkesroll och vad den innebär? 
Enligt Sveriges Arkitekter består arbetsuppgifterna för en arkitekt inriktad på 
husbyggnad av att designa och projektera byggnader där en rad olika faktorer så som 
tekniska, ekonomiska, ekologiska och estetiska, ska sammanvägas för att skapa en så 
bra helhetslösning som möjligt för de framtida brukarna. Förslagen bollas med kunden 
tills man i senare skeden framställer de erforderliga bygghandlingarna. Ansvarsbelagda 
arkitekter kan även agera samordnare mellan olika konsulter och intressenter, en slags 
“spindeln i nätet” (Sveriges arkitekter, 2019). Även om arbetsuppgifterna i sig är 
väldefinierade är inte synen på arkitektens roll inom yrkeskåren helt entydig. Många 
arkitekter framhåller att för att man ska kunna hävda sig och få en framstående roll i ett 
projekt först måste förtjäna sin roll. Denna syn delas även av många beställare som inte 
hyser någon tilltro för arkitekten innan denne visat sig värdig. Det finns även en påtaglig 
självkritik hos arkitekterna när det gäller deras arbete. Arkitekternas ambitionsnivåer i 
projekt kan ibland leda till att beställarna får uppfattningen av att arkitekterna tror att 
de själva äger projektet och driver en egen agenda vilket i sin tur skapat en viss misstro 
och skepsis gentemot arkitektkåren (Grange, 2013). 

 
3.5 Sammanfattning av valda teorier 

Teorin om byggprocessen och entreprenadformerna har intentionen att påvisa tyngden 
av den röda tråden genom ett projekt, samt de olika entreprenadformernas påverkan på 
projektets utformning och huvudpersoner. Denna teori kopplas sedan vidare till teorin 
om ekonomi och tid och dess påverkan på hur projektet utformas och hur sedan 
arkitektens roll påverkas individuellt från projekt till projekt, i första hand av dessa 
faktorer. Erfarenheter från dessa tre huvudkategorier kopplas sedan samman (figur 2) 
och blir, enligt teori, de tre största avgörande ställningstaganden då man väljer 
entreprenadform i byggprojekt. 

 
 

Figur 2. Övergripande sammankoppling mellan valda 
teorier 
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4 Empiri 
Insamlade empirin redovisas utefter kategorierna Byggprocessen och 
entreprenadformer samt Arkitektens roll, historiskt och idag i de respektive länderna. 

 
4.1 Byggprocessen och entreprenadformer 

4.1.1 Byggprocessen 
Byggprocessen definieras som en process med alla aktiviteter en byggnad eller 
anläggning behöver tillhandahålla för att upprättas. De aktiviteter som ingår i 
byggprocessen är utredning, produktbestämning, produktframställning och 
tillhandahållande av byggnadsverk. Aktiviteterna översätts i skeden som benämns 
“utredning, projektering, byggande och förvaltning”, (Hansson, Olander, & 
Christiansson, 2009). De olika aktörerna har olika ansvarsområden i skedena och 
beroende på entreprenadform (Nordstrand, 2008). I figur 3 visas de olika skedena i 
kronologisk ordning. Skedena beskrivs mer ingående i bilaga 1. 

 
 

Figur 3. Byggprocessens skeden 
 

4.1.2 Entreprenadformer 
Upphandling av projekt sker i Sverige enligt specifika entreprenadformer där olika 
aktörer får olika roller och ansvar beroende på vilken entreprenadform som används. 
Det finns ingen lagstiftning utan avtalen sluts och regleras istället efter vad som kallas 
Allmänna Bestämmelser (Nordstrand, 2008). Upphandlingen är ett viktigt skede som 
formar hur samarbetet ska ske i entreprenaden. Det finns i dagsläget en del vedertagna 
entreprenadformer med olika egenskaper som de allra flesta projekt går efter; 
utförandeentreprenad i form av delad och generalentreprenad, totalentreprenad, 
partnering och CM. Dessa entreprenadformer, exklusive CM, beskrivs mer utförligt i 
Bilaga 1. 
Vilken entreprenadform som passar bäst beror på projektet, något entydigt svar om 
vilket som är bäst finns inte (Nordstrand, 2008). De olika entreprenadformerna skiljer 
sig sällan nämnvärt mellan Sverige och Danmark även om smärre avvikelser kan 
förekomma, samt att de olika aktörernas roller i praktiken kan skilja sig åt, däribland 
arkitektens. En nämnvärd skillnad som dock finns är att det i Sverige finns ytterligare 
en form av utförandeentreprenad, nämligen samordnad generalentreprenad, som inte 
förekommer i Danmark (Söderberg & Andersson, 2001). 

 
4.2 Arkitektens roll historiskt 

4.2.1 Arkitektens roll historiskt i Sverige 
Mellan åren 1900–1950 blev byggandet mer tekniskt komplicerat och privata 
byggherrar hade svårt med att tillgodose sig med rätt kompetens. Till följd av detta fick 
arkitektrollen ett uppsving där man ansvarade för projekteringen och i många fall även 
projektledningen. (Nordstrand, 2008). 
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Sverige drabbades inte av andra världskriget och i kombination med en kraftig 
ekonomisk tillväxt ledde detta till att staten kunde satsa på det så kallade folkhemmet. 
Arkitekterna hade gott om projekt och en fortsatt stark roll i samhällsbyggandet. Under 
denna period, som kom att kallas miljonprogrammet, övergick dock byggandet från att 
tidigare varit hantverksmässigt till att bli allt mer industrialiserat. Kostnadsmedvetande, 
regler och modulsystem gjorde att arkitekterna kände sig mer begränsade i sitt jobb 
(Linn, 1992). Samtidigt motiverade även detta skifte av fokus en förändring i 
arkitektutbildningen. Systematik och struktur stod i centrum och utbildningarna 
inriktades istället mot att ta upp de samhällsvetenskapliga, humanistiska och politiska 
aspekterna snarare än de naturvetenskapliga och tekniska (IVA, 1998). Faktorerna 
bidrog till att andra aktörer som ingenjörer, jurister och ekonomer tog över 
arbetsuppgifter som tidigare legat hos arkitekten. När byggnationen då avstannade på 
70-talet tappade arkitekten sin tidigare starka roll och blev mer av en renodlad konsult 
(Linn, 1992). 

 
4.2.2 Arkitektens roll historiskt i Danmark 
Fram till andra världskrigets slut såg arkitektens roll i Danmark ut som den i Sverige, 
de hade en bred kompetens och en stark roll. I och med kriget kom incitament att bygga 
om och modernisera landet. Även om utbudet av uppdrag och antalet arkitekter hade en 
förhållandevis jämn fördelning, började deras starka roll i byggprocessen avta. I den 
nya andan skulle det byggas efter funktionalistisk stil med större fokus på 
prefabricerade element vilket i praktiken innebar slutet för den traditionella 
byggtekniken. Arkitekterna hade i mångt och mycket svårt att förhålla sig detta nya 
arbetssätt med prefabrikation och nya byggnadstekniska förhållanden. Den bristande 
kunskapen inom teknik, ekonomi och i vissa fall även intresse för uppdragen ledde till 
att ingenjörerna kom att ta större plats i byggprocessen. Förhållandet mellan uppdrag 
och tillgängliga arkitekter ändrades under byggboomen på 1960-talet då arkitekterna 
ibland tvingades avstå från vissa uppgifter och delar i byggprocessen som de tidigare 
innehaft. Detta ledde alltså i sin tur till att arkitekterna inte längre hade samma roll som 
den centrala ledargestalten i byggprocessen (Celik, 2015) 

 
4.3 Arkitektens roll 

Genom kvalitativa intervjuer har arkitekter som är aktiva i branschen idag fått vittna om 
hur dagens roll för arkitekten ser ut, både Danmark och Sverige. 

 
4.3.1 Arkitektens roll i Sverige 
Arkitekterna i Sverige upplever själva sin roll generellt som liten i byggprocessen och 
menar att de i många fall är jämställda med de övriga konsulterna i projekt. Generellt 
upplever de att de trots att de jämställts med fler av konsulterna fortfarande får agera 
samordnare. 
Samtliga av de intervjuade uttrycker arkitektrollen som “spindeln i nätet”. De upplever 
också att arkitekten i många fall kopplas bort från projekt under tidens gång vilket 
resultera i feltolkningar genom skedena. LOU, lagen om offentlig upphandling, kan 
också spegla in på att arkitekten konkurreras ut av en annan billigare arkitekt, som då 
tolkar grundidén annorlunda. 
I tidiga skeden, där de arbetar som mest, upplever arkitekterna inte konflikter på samma 
sätt som om de får delta under produktionen. Då menar de att det kan bli hetsigare 
konflikter och arkitekterna lätt kan bli överkörda. Arkitekterna själva upplever att de 
fått förtjäna sin roll, både i branschen, men också från projekt till projekt. De upplever 
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att det kan kännas enklare om de har ett erfaret och stort företag som “märke i ryggen” 
eller om de arbetat med beställaren tidigare och har ett förtroende sen innan. En av de 
intervjuade tror att kvinnor generellt kan ha det svårare i denna mansdominerade 
bransch, så även yngre personer. 
Entreprenadformerna påverkar till viss del hur de arbetar från projekt till projekt och 
deras roll upplevs olika i projekten beroende på entreprenadformernas uppbyggnad. 
Delvis hade de intervjuade velat ha mer ansvar i projekten, samtidigt som de alla 
upplever att de inte har tillräcklig tyngd bakom sina argument och många gånger därför 
inte får igenom dem. 
Majoriteten av de intervjuade anser att den optimala rollen för arkitekten skulle vara en 
roll där arkitekten tar mer ansvar ekonomiskt, juridiskt och som projektledare, likt 
många andra länder i Europa. För entreprenören och byggherren handlar allting om att 
hålla budgeten, därför måste arkitekten förstå att de inte bara är där för att gestalta och 
tillfredsställa byggherren, utan vill de skapa god arkitektur måste de kunna göra en bra 
affär. De ifrågasätter dock själva om arkitekterna i Sverige är redo att ta det ansvaret. 

 
4.3.2 Arkitektens roll i Danmark 
Arkitekter i Danmark har möjlighet att vara med från skiss till färdig byggnad. De 
arbetar med upphandling från skede till skede i processen, men många gånger är de med 
från start till slut. De ser på sin roll mer som rådgivande än styrande för deras kunder 
och arbetar med deras idéer genom alla faser. En av de intervjuade berättar om hur 
Ydelsebeskrivelsen (motsvarande Sveriges Allmänna Bestämmelser) specificerar vad 
arkitekten ska leverera i de olika faserna. Ydelsebeskrivelsen fungerar lite som en 
checklista men också som en grund de kan gå tillbaka till och försvara sin roll. 
De upplever även att de har mycket att säga till om även i de senare skedena i 
byggnadsprocessen. Ibland uppstår det konflikter, men då kan arkitekterna luta sig 
tillbaka till de mål de kom överens om i de tidiga skedena och argumentera för sin sak. 
Arkitekterna i Danmark bemöts ofta med respekt och ibland kan de till och med 
innebära en roll som många ser upp till. Det är sällan man behöver “förtjäna sin roll” 
utan blir ofta väl bemött utan att behöva hävda sig. 
De danska arkitekterna har ofta en roll som motsvarar total- eller generalentreprenörens 
och handlar upp de övriga aktörerna och får på så sätt ett samordningsansvar och ett 
ekonomiskt ansvar. Rollen avser alltså att arkitekten går in med ett ekonomiskt ansvar, 
men också en ekonomisk risk. Denna “totalarkitektroll” ger också befogenhet för 
arkitekterna att delta längre i byggprocessen. Det viktiga i projekten är för arkitekten 
att ha god kontakt med beställare och se till att de tidiga målen och visionerna fastställs. 
I projekten kan det bli konflikter mellan de olika aktörerna och även om arkitekterna 
blir sedda på med respekt får de argumentera för sin sak. De danska arkitekterna är dock 
vana vid de högljudda diskussionerna och står upp för vad de tror på. Generellt upplever 
de att de har en hög röst och deras argument vägs in. 

 
4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 

Avsnittet empiri är baserat på litteraturstudier och intervjuer och täcker byggprocessen 
och entreprenadformer samt arkitektens roll. Byggprocessen och entreprenadformerna 
beskrivs för att ge förståelse kring processen och för att få förståelse över arkitektens 
roll. Genom litteraturstudier påvisas hur arkitektens roll har sett ut historiskt i de olika 
länderna. De kvalitativa intervjuerna som utförts på svenska och danska arkitekter, 
representerar hur arkitektens roll ser ut idag. 
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Historien påvisar hur arkitekten (i både Sverige och Danmark) tidigare haft en roll som 
täcker fler kompetenser. Förr ansvarade arkitekten för sådant som andra konsulter idag 
ser till, till exempel, konstruktion som idag sköts av byggnadsingenjörer, brand som 
brandingenjörer ansvarar för och ljus som idag kan hanteras av en specifik ljusdesigner. 
I och med att ansvaret fördelats har arkitekten tappat kunskap och har en smalare 
kompetens vilket bidragit till att arkitektens roll minskat. Dock har miljonprogrammets 
omfattning bidragit till att synen på arkitekten som en skapare av kvalitativa miljöer 
sjunkit mer i Sverige och arkitekten får jobba mer i uppförsbacke. 
Sammanfattningsvis framgår genom den insamlade empirin att rollerna i Sverige och 
Danmark skiljer sig åt på flera olika plan. Varför det ser ut som så beskrivs mer ingående 
under resultat och analys. 
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5 Analys och resultat 
5.1 Analys 

Kapitlet analyserar den insamlade empirin bestående av litteraturstudier och intervjuer 
i förhållandet till det teoretiska ramverket. Därefter dras slutsatser för att forma ett 
resultat och besvara studiens frågeställningar. 
För att förtydliga arkitekternas bakgrund och vem som gett upphov till citaten har en 
tabell tagits fram (tabell 1). Förklaring av tabellen och ytterligare citat från intervjuerna 
återfinns i bilaga 3. 
Tabell 1. 
Intervjuade arkitekter 

 

 
 

5.1.1 Byggprocessen och entreprenadformer 
Utifrån teorin framhävs det att de tidiga skedena i byggprocessen i båda länderna där 
program och planarbete fastställs har stor vikt för det fortsatta arbetet i ett projekt. Dock 
är det ofta så att rollfördelningen i dessa skeden är otydliga och att många av aktörernas 
kompetenser inte utnyttjas till fullo (Ryd, 2008). Samtliga av de intervjuade belyser 
också vikten av de tidiga skedena men beskriver varför det lätt uppstår problem. I de 
absolut tidigaste skedena finns det sällan nog material att förhålla sig till, ibland finns 
inte ens en detaljplan. Projektet kanske inte ens blir av. Detta innebär att beställaren tar 
en ekonomisk risk och att pengar som läggs på arbete i skedet, däribland arkitektens 
arvode, eventuellt är för intet. Detta kan därmed leda till att de arkitektoniska 
kvaliteterna och värdena försummas. ”Beställaren tar en ekonomisk risk i början. De 
timmarna vi lägger ner kanske blir slängda i sjön. Det påverkar ju oss för att det alltid 
finns för lite tid i början när man sätter värdet för projektet” (A1, 2019). 
En stor skillnad som framhålls är att arkitekten i Danmark tidigt går in och tar ett 
ekonomiskt ansvar. De försäkrar sig om att lösningarna och förslagen är ekonomiskt 
hållbara och de ekonomiska garantierna leder till att arkitekten får mer tid och spelrum 
till utformningen i de tidiga skedena. Detta samstämmer med Pertolas teori om att 
arkitekter i andra länder har en mer framträdande roll, håller i tyglarna, tar ett 
samordnings- och ekonomiskt ansvar, medan rollen är mer diffus och återhållsam i 
Sverige (Pertola, 2012). Samtidigt får de ett helt annat ansvar och måste kunna stå till 
svars om något går fel. I Sverige efterfrågar man mer respekt och mer kunskap inom 
områdena, men samtidigt uppfattas det som främmande och inte alltid önskvärt. 
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Det finns också en känsla av maktlöshet när det gäller möjligheten att 
påverka processen i stort. Det är byggherrarna och entreprenörerna som 
satt premisserna för hur byggprocessen fungerar utifrån deras perspektiv 
och i och med detta “gett” arkitekterna den roll som de har idag (A3, 
2019). 

Det är dock inte byggprocessens uppbyggnad i sig utan snarare entreprenadformerna 
som är den stora avgörande faktorn för vilken roll arkitekten får i ett projekt. Även om 
de intervjuade menar på att alla entreprenadformer kan fungera bra och att det i stor 
mån beror på de inblandade aktörernas kompetenser och ambitioner, finns det ändå 
vissa entreprenadformer som är bättre lämpade än andra. Ett alternativ som 
respondenterna överlag är skeptiska till är totalentreprenad. Arkitekten jobbar som 
konsult mot totalentreprenören och deras möjligheter att påverka är kraftigt begränsade. 

I en totalentreprenad till exempel, även om det finns olika former av den 
med, så är det entreprenören ihop med byggherren som bestämmer och 
arkitekten är en konsult bland andra. Det blir tydligt att det är de som 
bestämmer och vi gör vad vi blir tillsagda. Totalentreprenaden är ju gjord 
för att minimera arkitektens inflytande (A3, 2019) 

Utförandeentreprenader framhålls istället som bättre lämpade. Här ritar och projekterar 
arkitekten allt och får då även ansvaret för de byggtekniska delarna, till skillnad från i 
totalentreprenader där entreprenören står för detta. Således får arkitekten en mer 
framträdande roll som anses gynna projektet, detta förutsatt att arkitekten är kompetent 
och mogen att ta större ansvar. 
Den som nämns som den mest optimala entreprenadformen, åtminstone i teorin, är 
partnering, även kallad samverkan. Där är risken att arkitekten förlorar plats då 
entreprenören är med från första dag. Fördelen är att man har en transparent och öppen 
dialog genom projekten och att allas synpunkter tas i beaktning. Således kan ingen 
inblandad komma och påstå i efterhand att det måste sparas pengar då alla haft full insyn 
i ekonomin. Att ha denna tidiga insyn i de ekonomiska frågorna stärker också 
arkitektens möjlighet att vara med och påverka var resurserna ska läggas, något som är 
svårare i en totalentreprenad där beställare och entreprenör redan utformat ett program 
innan arkitekten kopplas in (Nordstrand, 2008). 
De traditionella entreprenadformerna, total-, general- och delad entreprenad, heter i 
Danmark total-, stor/hoved- och fagentreprise och skiljer sig i stort inte mycket från hur 
de ser ut i Sverige. Största skillnaden i Danmark, i likhet med många andra länder, är 
att arkitekten kan anta rollen som total- eller generalarkitekt. De har samma roll som 
total- eller generalentreprenören och ansvarar för samordning, upphandling och 
ekonomin i projektet, en roll som de flesta danska arkitekter gärna vill ha. Även om en 
liknande roll efterfrågas i Sverige anser flera av de intervjuade att de svenska 
arkitekterna i dagsläget inte har erforderlig kompetens för att kunna anta en sådan roll. 
En annan negativ aspekt som framhålls från intervjuerna är den kunskap som går 
förlorad då samspelet mellan aktörerna är bristfällig och då arkitekten byts ut mellan 
olika skeden. 
Som Grange (2013) skriver finns det stora risker när en arkitekt inte får färdigställa sina 
bygghandlingar att de ursprungliga intentionerna inte uppfylls och att slutresultatet blir 
sämre. Att arkitekter byts ut framhålls från intervjuerna vara ett allt vanligare 
förekommande fenomen i Sverige i dagsläget och då främst vid totalentreprenader. När 
totalentreprenader övergår till projekteringsfasen sker nya upphandlingar om vem som 
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ska ansvara för själva projekteringen. Då kan andra aktörer lägga anbud och allt som 
oftast går uppgiften till den som lägger det lägsta anbudet, oberoende om det var den 
ursprungliga arkitekten eller ej. “Att ta fram ett förslag är ju en ganska liten del av vår 
process, det är ju i projekteringen som vi har den stora bulken av timmar och tid. Där 
vi har tid att förädla och göra arkitektur” (A2, 2019). 
Det skapas även problem i projekten, som Pertola (2012) hävdar, om byggherren anlitar 
aktörer i olika skeden som därför inte jobbar parallellt och tillsammans, utan som byter 
av varandra. Han menar att avsaknaden av samspel mellan arkitekt och övriga konsulter 
kan göra att projektet motarbetar sig självt (Pertola, 2012). Det förekommer såklart 
undantag i Danmark där arkitekter byts ut och inte får följa upp. Dock är 
utgångspunkten att man följer ett projekt från “ax till limpa” och således ser till att de 
ursprungliga intentionerna följs upp även under produktionen. 
Ytterligare två faktorer som framkommer genom intervjuerna, som påverkar vilken roll 
arkitekten får i ett projekt, är storleken på byggherrens organisation och om denne 
bygger åt sig själv eller åt någon annan. Sverige har en stark tradition av stora 
byggherrar som ofta utvecklar projekt som ska säljas av direkt efter slutbesiktningen, 
medan det i Danmark är vanligare med små privata byggherrar som bygger i egen regi. 
Följderna av detta är att de små byggherrarna oftast är mer måna om sina projekt och 
mer beroende av arkitektens kompetens, vilket leder till att arkitekten får en större och 
mer fri roll. “Bygger man för att sälja vet man ganska snabbt vilken roll man får. Då 
blir vår roll ganska marginaliserad. Bygger man för att någon ska äga det här i framtiden 
och förvalta, då ser vår roll ganska annorlunda ut” (A2, 2019). 

 
5.1.2 Ekonomi och tid 
Ekonomin anses vara den största aspekten av dessa två enligt intervjuerna i studien, 
nästan ingen nämner tid. Istället för tid nämner de vision. Det är viktigt att alla har 
samma målbild i projektet. De olika aktörerna spelar också stor roll. En kompetent 
projektledare och andra aktörer som har kompetens, samt är öppna, är av stor vikt. Har 
man då också en realistisk tidplan och budget ska ett projekt gå bra. Enligt Cembrits 
(2016) undersökning från 2016 stämmer en majoritet in på att arkitekternas visioner blir 
förvanskade på grund av att entreprenören väljer billigare lösningar (Cembrit, 2016), 
något som majoriteten av de intervjuade i Sverige bekräftar. De svenska arkitekterna 
menar också att de blir ersatta av en ny arkitekt i projekt och att de många gånger enbart 
är med i början. Det blir på så sätt svårt att argumentera för sin sak och den ursprungliga 
arkitektoniska idén. 

Vi ligger ju så långt ner i processen så våra åsikter får inte så stor 
genomslagskraft. Men sen så har det ju också att göra med om man får 
vara med från start till slut i processen, det ger ju större möjlighet att få 
vara med att påverka. Men sen så byts ju ofta arkitekter ut i olika skeden, 
det blir lite som viskleken. Det hade varit bra att få vara med från ax till 
limpa så inte så många kvaliteter går förlorade i upphandlingarna (A4, 
2019). 

Enligt Pertola (2012) brister projektledningen i felprioriteringar när ekonomin ska 
hållas tillbaka och ger projektledaren kritik i att de “hanterar projekt” snarare än att leda 
dem. En koppling kan där dras till att arkitektoniska lösningar bortprioriteras när 
budgeten kapas, på det sättet intervjupersonerna hävdar. Samtidigt hävdar de även att 
detta inte alltid beror på beställaren eller på entreprenören utan också på att många 
arkitekter har för dålig koll på de ekonomiska frågorna. Det gäller alltså att kunna 
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argumentera för sina visioner för att få igenom de rätta kvaliteterna genom att ha både 
estetiska och ekonomiska belägg. 

Kombinationen att ekonomi styr och att vi inte förstår den biten och ibland 
ritar orimliga och dyra lösningar leder till dessa bantningskurer. Hade vi 
varit bättre på att rita upp ett förslag inom de ekonomiska ramarna hade 
det varit enklare att få igenom (A3, 2019). 

En stor faktor som glömts bort i skillnaderna mellan Sverige och Danmark i detta fall 
är de danska fonderna, i synnerhet Realdania fonden. Fonden hade ett eget kapital vid 
årsslutet av 2017 på 22,6 miljarder danska kronor (Realdania, 2018). Enligt en av de 
intervjuade har fonden ett motkrav för att sponsra projekt, arkitektur i världsklass. 
Realdania följer upp i projekten och ser till att deras mål nås upp till. Många av de 
intervjuade menar att ett projekt med obegränsat med pengar inte betyder bättre 
arkitektur. Exempelvis nämns Skuespillerhuset och Operan i Köpenhamn som exempel 
på projekt som har haft stora resurser men utspelat sig helt olikt. De svenska arkitekterna 
anser även att arkitekturen i Danmark till skillnad från i Sverige är av högre kvalitet då 
arkitektur ses som en exportvara i landet, dansk arkitektur anses vara ett globalt 
varumärke. 
Enligt SOU, Statens offentliga utredningar, har utvecklingen gått mot att mindre tid 
avsätts för projekteringen i förhållande till projektets omfattning. Detta innebär mindre 
tid till samordning av de olika aktörerna och deras arbete, en roll som arkitekten tog på 
sig förr men som projektledaren har idag. Arkitekterna säger själva att de är av stor vikt 
hur projektledaren samordnar projektet och att alla bör ha samma mål. Tas tid bort från 
att skapa samma vision och samordna aktörerna blir projekten mer komplicerade för 
arkitekten och kan på så sätt hämma arkitekturen. 

 
5.1.3 Syn på arkitektens roll 
Enligt en undersökning gjord av IVA, ingengörsvetenskapliga akademien, tycker 
byggherren att arkitekten borde inneha kunskap om kvalitet, ekonomi och 
byggprocessen, samt vara kompetenta på deras kärnområde; att rita byggnader. De 
önskas också ha en god managementförmåga och leda övriga konsulters arbete och se 
till beställaren och brukarens intressen, samt kommunicera med beställare och övriga 
konsulter (IVA, 1998). Arkitekterna idag menar att projektledaren har det arbetet, men 
många gånger hade arbetet underlättat om de gjorde det arbetet själva. De är dock inte 
redo att ta ansvaret och är bekväma med rollen de har idag i byggprocessen, även om 
de gärna sett att de fått högre status. Något som förmodligen hade gynnats av att få mer 
ansvar i projekten och att visa framfötterna. 
Som Grange (2013) menar finns det även en viss misstro mot arkitekterna från de övriga 
aktörerna. De kan ibland anses driva en egen agenda och måste förtjäna sin roll för att 
bli lyssnade på (Grange, 2013). Detta stämmer till viss del men de flesta av 
respondenterna framställer inte detta som något som nödvändigtvis är negativt. Att man 
måste visa att man kan skapa god arkitektur är nyttigt och generellt sett bemöts man 
med respekt om detta är fallet. 

Övervägande tycker jag man möts med respekt, det finns ju alltid de som 
är beredda på att man är värdelös, de är inte så att de utgår från att man är 
duktig och att allt man säger är sant, de är ganska kritiskt inställda men 
förväntar sig professionalitet (A1, 2019). 

Självkritiken som finns inom kåren och som Grange (2013) talar om framhålls också ur 
intervjuerna. Många av de intervjuade tycker att arkitekterna helt enkelt är för dåliga 
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när det kommer till att argumentera för sina visioner och skapa god arkitektur och att 
de i viss mån har sig själva att skylla för den svaga roll de har idag. “Det får vi inte 
glömma, fokus blir lätt att vi arkitekter är så himla bra och duktiga, men historiskt har 
arkitekter gjort bort sig väldigt mycket så lite har vi oss själva att skylla” (A3, 2019) 

 
5.2 Frågeställning 1 

Överlag anser sig de svenska arkitekterna ha en kraftigt marginaliserad roll i 
byggprocessen. Arkitekten har blivit en konsult i mängden. Det är sällan de får vara 
med från start till slut i ett projekt och allt oftare byts den ursprungliga arkitekten ut när 
projekteringen tas vid. De känner själva att de saknar kunskap när det kommer till 
ekonomi och projektledning och det blir då svårt att argumentera för sina intentioner 
vilket leder till att många arkitektoniska kvaliteter skalas av och slutprodukten skiljer 
sig nämnvärt från den ursprungliga visionen. 
I Danmark råder andra villkor. Arkitekterna där har en starkt förankrad roll och har 
oftast en mer framträdande roll i projekten. Även om det även där sker att arkitekter blir 
utbytta får de oftast vara med från start till slut och även följa upp sitt arbete på 
byggplatsen och kan således bättre säkerställa att ritningarna och visionerna efterlevs. 
Även fonden Realdania spelar en stor roll då de kan skjuta till resurser i ett projekt och 
i gengäld förväntar sig arkitektur i världsklass. 
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5.3 Frågeställning 2 
Det konstateras att det finns liknelser men även en del skillnader mellan Sverige och 
Danmark gällande arkitektens roll (figur 4). Framförallt verkar de danska arkitekterna 
tycka sig ha mer självförtroende än de svenska när det kommer till hur de argumenterar 
för sina kvaliteter under byggprocessens gång. Detta kan bero på flera saker. Danskarna 
upplever sig heller inte konflikträdda och tror att “jantelagen”, det vill säga att inte 
sticka ut, kan ha något att göra med att de svenska arkitekterna inte står på sig. 
De svenska arkitekterna agerar självsäkert när de pratar om sin egen position och alla 
nämner att de personligen är nöjda med just sin roll, däremot upplever de generellt att 
arkitektyrket i Sverige har lägre status än vad arkitekterna i Sverige tycker sig förtjäna. 
Detta beror delvis på att arkitekten i Sverige inte presenterar ekonomiska argument när 
de argumenterar för sina arkitektoniska lösningar. Många gånger tycks de “ge upp” då 
beställaren eller byggherren inte förstår vikten av de mjuka faktorerna. I Sverige får 
arkitekten många gånger bara vara med i de tidiga skedena och byts ut vid 
projekteringen, vilket innebär att det blir svårare för arkitekten att följa upp och enklare 
för byggherren att välja de kortsiktiga ekonomiska lösningarna istället för arkitektens 
gestaltning. 

 
 

 
Figur 4. Liknelser och skillnader mellan Sverige och Danmark 

 
5.4 Koppling till målet 

Studiens mål var att beskriva hur arkitektens roll i byggprocessen ser ut i Sverige och i 
Danmark. Studien ämnade även att utröna vilka skillnader som fanns och vad de 
berodde på utifrån tre olika kategorierna som valts ut. 
Efter att ha analyserat det insamlade materialet kan det konstateras att det även om 
rollerna i grunden är rätt lika finns det en del elementära skillnader. De danska 
arkitekterna är oftast med under hela projektets gång, har möjlighet att följa upp sitt 
arbete under produktionen och har även i vissa fall ansvar för både samordning och 
ekonomi. De svenska arkitekterna däremot har svårare att hävda sig. Många gånger byts 
de ut när projekteringen ska börja och kan således inte säkerställa kvaliteten i ett projekt. 
Detta förekommer också i Danmark men inte lika frekvent. De är inte heller lika vanligt 
att de får vara med under hela byggprocessen och många arkitektoniska kvaliteter skalas 
bort då de inte kan argumentera för sin sak och har för dålig kunskap om ekonomi. 
Det finns alltså en del skillnader mellan rollerna i de båda länderna och även om det 
självklart finns många fler faktorer som bidrar till dessa skillnader har studien lyckats 
svara på några av dessa utifrån frågeställningarna. 
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6 Diskussion och slutsatser 
6.1 Resultatdiskussion 

Även om studien anses ha uppnått ett resultat som besvarar frågeställningarna finns det 
vissa aspekter som bidragit till vissa komplikationer. Utifrån hur exempelvis 
intervjuerna har utförts kan det argumenteras för att studien har en hög reliabilitet. Dock 
måste ändå konstateras att reliabiliteten i studien inte når upp till någon högre nivå då 
antalet intervjuade var lågt samt att fler svenskar än danskar intervjuades. Hade sex 
andra personer intervjuats och fördelningen mellan svenskar och danskar varit jämn 
hade svaren kunnat skilja sig markant då de baserades på deras personliga erfarenheter. 
Även PFM:s undersökningar gjorda för Cembrits räkning, som varit ett ledande 
argument för denna studie, kan diskuteras och ifrågasättas då Cembrit är ett 
marknadsbundet företag inom branschen som har ett egenintresse i att genomföra 
dessa undersökningar. Dock kontaktades Cembrit angående hur PFM gått tillväga vid 
undersökningarna. Då de slumpvis valt ut 100 arkitekter med befattningen SAR/MSA, 
ej inrednings- eller landskapsarkitekter, och haft en jämn könsfördelning samt 
genomfört telefonintervjuer med dessa ansågs undersökningarna uppfylla erforderlig 
vetenskaplig nivå för att inkluderas i studien. 

 
Frågeställningarna utformades för att tydligt avgränsa ett antal aspekter som studien 
ämnade undersöka djupare och utifrån dessa frågeställningar är validiteten god. Dock 
är det inte säkert att just dessa aspekter är de som är de mest bidragande till att det 
förhåller sig som det gör. 
Exempelvis framhålls lagar och standarder samt utbildning som två nyckelaspekter 
medan byggprocessen inte tycktes påverka rollerna så mycket. Alltså finns det inget sätt 
att i denna studie styrka att de givna frågeställningarna var de optimala utifrån den 
problembild som målades upp. Detta gör att den totala validiteten sänks. Att 
utgångspunkten också ligger i att det är just arkitektens roll som lett till skillnaderna 
mellan svensk och dansk arkitektur är inte heller någon självklarhet. Även om det i kap 
1 diskuteras kring varför just arkitektens roll undersöks och hur de olika kategorierna 
kan samlas därunder så hade en annan utgångspunkt, exempelvis byggherrens roll med 
avseende på utbildning och standarder, där sex byggherrar intervjuats kunnat ge 
liknande svar och påvisat att det är där problemet och skillnaderna ligger. 
I övrigt har studien utifrån de givna förutsättningarna gett ett resultat som, om än inte 
generaliserbart, gett en antydan om och i viss mån bekräftat de antaganden som gjordes 
från början. 

 
6.2 Metoddiskussion 

Utifrån det resultat som studien visat kan det konstateras att metodvalet i form av 
litteraturstudier och intervjuer var bra. Eftersom ämnet och frågeställningarna är 
komplexa och i många avseenden bygger på personers upplevelse om förhållanden var 
kvalitativa intervjuer den metod som på bästa sätt kunde spegla verkligheten. De 
nyanserade svaren uppvisade oftast likartade tendenser även om vissa hade olika 
synvinklar än andra. Då svaren från intervjuerna kunde återkopplas till teorin anses 
intervjufrågorna ha varit mestadels precisa. Det finns dock brister i frågeställningarna 
och med kvalitativa intervjuer som metodval. Att utifrån en hypotes utforma frågorna 
till en intervju kan leda till att frågorna blir allt för partiska och självuppfyllande. För 
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att förbygga detta ställdes frågor av kvalitativ natur där respondenterna skulle ha 
möjlighet att på ett nyanserat sätt uttrycka sina åsikter och erfarenheter utan att frågorna 
skulle peka på ett enda svar. Svårigheten med att ha kvalitativa intervjuer ligger då 
istället i analysen. Kvantitativa frågor är lättare att analysera men ger inte samma djup 
som de kvalitativa. Dock kan viktig information missats och generaliserats då 
författarna av denna studie inte sen tidigare har någon erfarenhet av att bedriva 
kvalitativa intervjuer. Detsamma kan sägas om de citat som valts ut och finns under kap 
5 och bilaga 2. De finns med och valdes ut för att mer konkret peka på vad arkitekterna 
svarade och för att styrka hypotesen. Dock är de utdrag ur svaren och förtäljer inte 
nödvändigtvis hela sanningen utan agerar mer som supplement till den kvalitativa 
analysen som bygger på de sammanvägda svaren. 
Ytterligare en orsak till att svaren stämmer så pass väl överens med hypotesen är att 
bara arkitekter intervjuades och inga andra aktörer i byggbranschen. Detta skedde på 
grund av tidsaspekten och för att begränsa omfattningen men leder i sin tur till att det 
finns en viss partiskhet bland respondenterna. Även vad gäller urvalet av 
intervjusubjekt, som erhölls med hjälp av kontakter, finns det förbättringspotential. Att 
de erhölls med hjälp av just kontakter kan ha bidragit till ytterligare partiskhet då 
bekantskaper ofta bygger på liknande värderingar, vilket i detta fallet kan ha lett till mer 
ensidiga svar. Mer optimalt hade istället varit att slumpvis välja ut arkitekter för att få 
mer mångsidiga svar. Detta var dock svårt med tanke på de rådande omständigheterna. 
Även i frågeställningarna finns det brister. Exempelvis skiljde sig inte byggprocessens 
uppbyggnad sig något nämnvärt mellan de båda länderna och den frågan hade då istället 
kunnat handla om exempelvis utbildning. Detta hade förmodligen kunnat förutses om 
mer omfattande undersökningar gjorts vid litteraturstudierna. Litteraturstudierna kan 
också anses vara bristfälliga i den mån av att merparten bygger på det svenska 
perspektivet och inte till lika stor del på det danska. Det beror delvis på att det var 
svårare att hitta relevanta artiklar på danska men också på att studien i fråga utgår från 
den svenska arkitektrollen och således i huvudsak ämnar undersöka den som fenomen. 
I övrigt var just den litteraturstudie som genomfördes av stor vikt för studien. En tydlig 
problemformulering kunde ställas upp tillsammans med ett teoretiskt ramverk som 
studien skulle utgå från. Således har studiens deduktiva förhållningssätt, där teorin ska 
bevisas med hjälp av empiri, varit ett bra förhållningssätt för denna studie, även om det 
finns utrymme för förbättringar. 

 
6.3 Begränsningar 

Studien var, för att inte bli alltför omfattande, begränsad till att undersöka ämnet med 
hänseende på vissa avgränsade faktorer. Studien ämnade alltså jämföra och hitta de 
bakomliggande orsakerna till rollskillnaderna med hänseende på byggprocessens och 
entreprenadformernas uppbyggnad, ekonomi och tid samt de olika aktörernas syn på 
arkitektens roll samt att undersöka detta ur ett konsultperspektiv och inte för arkitekter 
som agerar byggherrar. Detta då skillnaderna kunde bero på en mängd olika faktorer, 
och att ta reda på alla de bakomliggande faktorerna hade således varit alldeles för 
omfattande. 

 
Att dessa begränsningar gjordes var väldigt viktigt och ledde till att studien kunde 
fokusera på att undersöka ett avgränsat område mer djupgående och få mer trovärdiga 
svar. Även om frågeställningarna besvarades och konstaterade många farhågor kan 
svaren anses som generellt giltiga. Studiens omfattning, antalet intervjuade och brist på 
resurser omöjliggör att man kan dra några allmänt rådande slutsatser. Det kan dock 
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fungera som en fingervisning och påvisar tydliga tendenser som nog inte skiljer sig i 
stort från den verkliga bilden. 

 
6.4 Slutsatser och rekommendationer 

Även innan studien påbörjades fanns det tydliga hypoteser kring ämnet i stort. Dansk 
arkitektur anses bättre än svensk, danska arkitekter har en starkare roll än de svenska 
och att en starkare roll för arkitekten kan leda till bättre arkitektur. Efter att ha analyserat 
den insamlade empirin och jämfört den med problembild, litteratur och teori påvisar 
resultaten att de ursprungliga hypoteserna till stor del stämmer överens med hur det 
faktiskt ser ut. De svenska arkitekterna har i dagsläget en förhållandevis marginaliserad 
roll medan deras danska kollegor oftast befinner sig i en starkare position där de kan 
påverka mer. 

 
Att rollerna idag skiljer sig åt och ifall den svenska arkitektrollen skulle förändras skulle 
detta kunna leda till vissa konsekvenser. Den största är den sociala eller samhälleliga, 
detta då det utifrån analysen framhävs att arkitekten inte bara har mer vetskap om utan 
även värnar arkitektoniska kvaliteter mer än andra aktörer i branschen. Att en större roll 
för arkitekterna i byggbranschen skulle leda till bättre bebyggd miljö, vilket påverkar 
människors välmående, är därför inte otänkbart och är även viktigt då debatten om vår 
gemensamma miljö som vi vistas i är stor. En större roll för arkitekterna i 
byggprocessen kan också leda till att branschetiken belyses på ett annat sätt i och med 
de arkitektoniska prioriteringarna. Således skulle inte branschen bli lika vinstorienterad 
och de arkitektoniska kvaliteterna hade inte behövts försummas till förmån för de 
ekonomiska aspekterna. Det är dock naivt att tro att arkitekter inte har något 
vinstintresse och att alla projekt där arkitekten har en stor roll automatiskt skulle bli 
bättre men en större roll skulle åtminstone kunna belysa denna aspekt. En mångfald av 
projekt där både arkitekter, olika beställare och entreprenörer är initiativtagare är 
troligtvis den bästa blandningen för att uppnå så god och mångsidig arkitektur som 
möjligt. 

 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att den roll som de danska arkitekterna har 
även är eftersträvansvärd i Sverige, även om den kompetens och erfarenhet som är 
erforderlig i dagsläget är otillräcklig. Utifrån resultatet kan ändå vissa 
rekommendationer ges för vilka åtgärder som bör vidtas för att skapa förutsättningar 
enligt följande: 

 
 Arkitekter bör vidareutbilda sig inom byggekonomi och projektledning för att 

få ett bättre helhetsperspektiv och för att kunna ta på sig en ledande roll i ett 
projekt. 

 Beställare och entreprenörer måste inse vikten av att låta arkitekten vara med 
från start till slut i ett projekt och bör inte byta ut denna under processen, detta 
så att de ursprungliga intentionerna efterlevs. 

 Beställare bör alltid anlita en arkitekt i projektets tidigaste faser för att 
säkerställa att även de “mjuka värdena” tas i beaktning och för att uppnå bästa 
möjliga slutresultat 
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6.5 Förslag till vidare forskning 

Studien har från början ämnat bidra till vidare forskning i ämnet då material som berör 
rollfördelning i byggbranschen och samtidigt jämför Sverige med Danmark knappt 
existerar i dagsläget. En fråga som studien ursprungligen ville besvara var om en 
starkare roll för arkitekten i byggprocessen hade kunnat leda till bättre arkitektur. 
Frågan blev dock begränsad då den inte hade kunnat besvaras under den avsatta tiden. 
Under intervjuerna ställdes dock frågan och alla, inga undantag, ansåg att så var fallet. 
Att vidare forska i detta tycker författarna till denna studie är av stort intresse. För att 
undersöka om slutprodukten skulle skilja sig kvalitetsmässigt hade exempelvis projekt 
där arkitekten har en framträdande roll, eller till och med varit byggherrar, kunnat 
jämföras med projekt där de haft mindre roll. Denna bedömning hade kunnat göras av 
exempelvis en expertpanel eller av en oberoende jury. Man hade även kunnat följa 
byggnaderna under en längre tid och undersöka vad brukarna anser om dem och även 
försöka koppla ihop byggnadernas kvalitet med exempelvis trivsel och välmående i ett 
område. 



31 

Referenser 
 

 

 

7 Referenser 
Ahrrenius, T. (1995). Arkitekturens kris, en pedagogisk kris?. Nordisk 
Arkitekturforskning, 1995(4), 119-132.  
 
Architects Council of Europe. (2018). The architectural profession in Europe 2018. 
Bryssel, Belgien: Author. 
 
Celik, Z. (2015). Arkitektens rolle før og nu i Danmark. Lund, Sverige: Lunds Tekniska 
Högskola (LTH).  
 
Cembrit. (2010). Sverige sämst i Norden på innovativ arkitektur‐ säger Sveriges 
arkitekter. Stockholm, Sverige: Författaren. 
 
Cembrit. (2014). Svenska arkitekter om innovation, trender, politik, bostadsbrist och 
genus. Stockholm, Sverige: Författaren. 
 
Cembrit. (2016). Trendrapport kring innovationsklimat, arkitektur och materialtrender i 
Sverige. Stockholm, Sverige: Författaren.  
 
Fristedt, S., Ryd, N., & Sandesten, S. (2012). Byggherrerollen, Byggande handlar inte 
om byggande. Stockholm, Sverige: Föreningen Byggherrarna.  
 
Grange, K. (2013). Att förtjäna sin roll?. Stockholm, Sverige: Arkus. 
 
IVA. (1998). Arkitekten i fokus, Ett omvärldsperspektiv på arkitektrollen. Stockholm, 
Sverige: Författaren.  
 
Linn, B. (1992). Arkitektyrkets historia i Sverige: Fyra uppsatser. Göteborg, Sverige: 
Chalmers tekniska högskola.  
 
Nordstrand, U. (2008). Byggprocessen. Stockholm, Sverige: Liber AB.  
 
Pertola, P. (2012). Belysningsfrågor i byggprocessen: Orsaker till brister och förslag till 
en förbättrad process (Licentiatavhandling). Stockholm, Sverige: Kungliga Tekniska 
högskolan (KTH).  
 
Peters, T. (2016). Social sustainability in context: Rediscovering Ingrid Gehl’s Bo-Miljø. 
Architectural Research Quarterly, 20(4), 371-380. doi:10.1017/S1359135516000488 
 
Realdania. (2018). Realdanias filantropstrategi 2018-2021. Hämtad från Realdanias 
webbplats https://realdania.dk/-/media/realdaniadk/publikationer/publikationer-om-
realdania/filantropistrategi/marts-2019/strategifolder_filantropi_2019_20190816.pdf 
 
 
Ryborg, T. (2013, 27 juni). Arkitektens råderum skal udvides. Politiken.dk. Hämtad från: 
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2007484/arkitektens-raaderum-skal-udvides/ 
 
Ryd, N. (2008). Tidiga skeden i planering, bygg och förvaltning. Stockholm, Sverige: 
Svensk Byggtjänst. 
 
 



32 

Referenser 
 

 

Siepl-Coates, S. (2013). Re-Considering the Unity of Architecture and Human Well-
Being. Oz, 35, 26-31. http://doi.org/10.4148/2378-5853.1515  
 
Byggkommissionen. (2002). Skärpning gubbar! Om konkurrensen, kvaliteten, 
kostnaderna och kompetensen i byggsektorn. Stockholm, Sverige: Fritzes offentliga 
publikationer. 
 
Svensson, J. (2016). Det finns fog för skrytet. Hämtad 2019-02-17 från: 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/776846?programid=503  
 
Sveriges Arkitekter. (2019). Att bli och vara byggnadsarkitekt. Hämtad 2019-02-17 från: 
https://www.arkitekt.se/att-bli-och-vara-byggnadsarkitekt/  
 
Sveriges Arkitekter. (2019). Vad är innovativ arkitektur?. Hämtad 2019-02-17, från: 
https://www.arkitekt.se/vad-ar-innovativ-arkitektur/  
 
Söderberg, J. Andersson, N. (2001). Den svensk-danske parallelbyggesag i 
Øresundsregionen, 2001. Lund, Sverige: Lunds Tekniska Högskola (LTH). 



33 

Bilagor 
 

 

 
8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1- Byggprocessen och entreprenadformer 

Byggprocessens skeden: 
 

Analys och beslut 
Ett program sammanställs för att besluta om fortsatta åtgärder. Programmet baseras på 
underlag, utredningar, funktionsbeskrivningar, undersökningar och kalkyler 
(Nordstrand, 2008). 

 
Upphandling och entreprenadform 
Arkitekter, konsulter och entreprenadform diskuteras och upphandlas tidigt i 
byggprocessen. Entreprenörer upphandlas senare. Valet av entreprenadform påverkar 
upphandlingen (Nordstrand, 2008). 

 
Planering och projektering 
Projekteringen kommer i samband med upphandling av entreprenörer, beroende av den 
entreprenadform som väljs. I projekteringen ingår skedena systemutformning och 
detaljutformning. Byggherren ansvarar i en utförandeentreprenad för hela 
projekteringen till skillnad från en totalentreprenad där en ramhandling utförs för att 
ställa krav på projektet. Vid ramhandling är det av stor vikt att vara tydlig och specifik 
i behoven de olika delarna innefattar. Detaljutformningen färdigställs sedan av 
entreprenören (Nordstrand, 2008). 

 
Utförande 
Efter påskrivet kontrakt med entreprenörer påbörjas produktionen. Handlingarna 
stämplas om till bygghandlingar. Projektledaren eller byggledaren representerar 
normalt i detta skede beställaren och sköter byggmöten med entreprenören. En tidplan 
upprättas med krav från beställaren (Nordstrand, 2008). 

 
Förvaltning 
Vid färdig upprättad byggnad överlämnas den till förvaltningen. Inflyttning av brukarna 
sker och verksamheten påbörjas. Förvaltningsskedet pågår under byggnadens livslängd 
(Nordstrand, 2008). 

 
Entreprenadformer: 

 
Utförandeentreprenad, delad entreprenad 
Beställaren eller byggherren anlitar själv konsulter och entreprenörer. Projektering och 
bygghandlingar färdigställs mellan beställare eller byggherre och konsult innan 
entreprenörer kopplas in. Entreprenörer får därefter utföra uppförandet av byggnaden 
efter befintliga handlingar. Inför produktionen, efter sammanställning av 
förfrågningsunderlag måste beställaren ta emot anbud och välja det lämpligaste anbudet 
från de olika entreprenörerna. Enligt AB 92 kan ansvaret läggas över på en 
huvudentreprenör (Nordstrand, 2008). 
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Utförandeentreprenad, generalentreprenad 
Generalentreprenad fungerar som delad entreprenad. Skillnaden är att det endast 
framförs ett förfrågningsunderlag där hela utförandet omfattas och den som kommit 
med bästa anbudet utses till generalentreprenör. Generalentreprenören ansvarar för 
samordning och anlitandet av övriga entreprenörer. Beställaren har således endast ett 
entreprenadavtal att förhålla sig till (Nordstrand, 2008). 

 
Totalentreprenad 
Vid en totalentreprenad ansvarar entreprenören för utformandet av projekterandet 
istället för beställaren. Entreprenörerna tar fram ett förslag med hjälp av anlitade 
konsulter för att lägga ett anbud. Beställaren väljer sedan det lämpligaste anbudet och 
entreprenören blir en totalentreprenör som sedan ansvarar för all samordning i projektet. 
Utöver samordningsansvaret tillkommer även ett funktionsansvar för 
totalentreprenören. Detta innebär att denne också ansvarar för att de funktionskrav som 
beställaren ställt i byggnadsprogrammet uppfylls (Nordstrand, 2008). 

 
Partnering 
Beställaren sätter ihop en arbetsgrupp bestående av entreprenörer och konsulter som 
bygger på förtroende och där gemensamma mål fastställs i en så kallad 
partneringdeklaration innan projektet startas. Efter detta framtas ett juridiskt bindande 
partneringavtal som innefattar omfattning, ansvarsfördelning och ekonomi med mera. 
Därefter påbörjas projekteringen tillsammans med kalkyler så att en budget och tidplan 
kan framställas. Lyckat samarbete kan leda till strategisk partnering där beställaren kan 
välja att fortsätta med samma team för kommande projekt (Nordstrand, 2008). 
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8.2 Bilaga 2- Intervjumall 

Frågor för intervju 
Nedanför följer frågorna som skall besvaras vid intervjutillfället. De konkreta frågorna 
som du ska besvara är härledda från våra egna frågeställningar och för att det ska bli 
tydligt har vi färgkodat så du vet vad du ska besvara. 
Rött = Frågeställningar från vår studie, skall ej besvaras av dig 
Svart = Intervjufrågor som du ska besvara 
Frågorna som du ska besvara kommer vara antingen kvantitativa eller kvalitativa. För 
att underlätta kommer frågans nummer följas av (kval) för kvalitativ eller (kvan) för 
kvantitativ. De kvantitativa frågorna kommer besvaras med ja eller nej och efter dessa 
frågor kommer du även få utrymme för att motivera ditt svar. Glöm inte att vi vill att 
du svarar utifrån dina egna erfarenheter och inte spekulerar eller generaliserar för 
mycket. Tack! 

 

Intervjun öppnar med samtyckte från intervjupersonen om att spela in intervjun samt 
ta tillbaka påståenden som intervjupersonen ångrar omgående. Ljudfilen lovas också 
raderas i samband med godkännande av examensarbetet. 

 

Fråga 1 (kval) - Hur skulle du definiera begreppet innovativ arkitektur? Är det viktigt 
med innovativ arkitektur? På vilket sätt? 
Fråga 2 (kvan) - Upplever du att ditt land (Danmark eller Sverige) lever upp till en bra 
eller tillfredsställande nivå vad gäller innovativ arkitektur? Ja eller nej? Motivera hur 
du tänker. 
Frågeställning 1-Hur ser arkitektens roll i byggprocessen ut i Sverige och Danmark? 
Fråga 3 (kval) - Hur ser din roll som arkitekt i byggprocessen ut idag? 
Fråga 4 (kval) - Har rollen förändrats sen du först blev aktiv? Om så, på vilket sätt? Är 
det bra eller dåligt? 
Fråga 5 (kvan) - Är du, enligt dina erfarenheter, nöjd med din roll i byggprocessen? Ja 
eller nej? Varför? 
Frågeställning 2-Hur skiljer sig rollerna och vad kan det bero på med hänsyn till: 
Kategori 1-..byggprocessens och entreprenadformernas uppbyggnad? 
Fråga 6 (kval) - Vad har du för erfarenheter av hur byggprocessens uppbyggnad 
påverkar arkitektens roll i densamma? 
Fråga 7 (kval) - Hur tycker du att entreprenadformerna påverkar vilken roll arkitekterna 
får i ett projekt? Vad är för och nackdelarna med de befintliga entreprenadformerna? 
Finns det ett optimalt alternativ? 
Fråga 8 (kvan) - Upplever du att du som arkitekt får vara med genom byggprocessen 
från start till slut (driftskedet är borträknat)? Ja eller nej? Vad kan det bero på? 
Kategori 2-..ekonomi och tid? 



36 

Bilagor 
 

 

 
Fråga 9 (kval) - Hur påverkar ekonomi och tid ett projekt utifrån dina erfarenheter? 
Finns det någon annan aspekt som har lika stor eller större påverkan på projektet och 
dess resultat? Utveckla 
Fråga 10 (kval) - Vad är enligt dig nyckeln till att ett projekt ska bli lyckat och samtidigt 
hålla sig inom de ekonomiska och tidsmässiga ramarna? 
Fråga 11 (kvan) - Anser du att arkitektoniska kvaliteter försummas i projekt till förmån 
för ekonomiska och tidsmässiga krav? Ja eller nej? Utveckla. 
Fråga 12 (kvan) - Tycker du att arkitekter behöver bli bättre på ekonomi och 
projektledning? Ja eller nej? Varför? Kategori 3-..de olika aktörernas syn på arkitektens 
roll? 
Fråga 13 (kval) - Vad har du som arkitekt för syn på vad arkitektens roll borde innebära? 
Fråga 14 (kval) - Vad har du för erfarenheter av andra aktörers syn på arkitektens roll? 
Fråga 15 (kvan) - Anser du att andra aktörer i byggprocessen bemöter och lyssnar på 
dig som arkitekt på ett önskvärt sätt? Ja eller nej? Utveckla. 
Fråga 16 (kvan) - Anser du att du som arkitekt måste “förtjäna din roll” för att få gehör 
från andra aktörer? Ja eller nej? Utveckla. 
Fråga 17 (kvan) - Anser du att andra aktörer i byggprocessen haft samma mål/agenda 
för projekt som du som arkitekt haft eller uppstår det konflikter? Ja eller nej? Utveckla. 
Diskussionsfråga 
Fråga 18 (kvan) - Anser du att det är önskvärt att arkitektens roll i byggprocessen 
förändras? Ja eller nej? Varför anser du detta? 
Fråga 19 (kval) - Vilka aspekter hade man enligt dig behövt förändra för att ge 
arkitekten en annorlunda roll i byggprocessen? Varför just dessa? 
Fråga 20 (kvan) - Tror du att en starkare roll för arkitekten i byggprocessen hade kunnat 
leda till mer innovativ arkitektur? Ja eller nej? Varför? 
Fråga 21 - Har du några övriga tankar kring ämnet som våra frågor inte täcker och som 
du vill dela med dig av? 
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8.3 Bilaga 3- Intervjuresultat i citatform 

Intervjuerna i rapporten är anonyma, men för att ge rapportens intervjuer mer 
trovärdighet har vi numrerat och kategoriserat arkitekterna utefter land, erfarenhet 
samt storlek på företag. Litet företag innebär 0-40 anställda, medelstort företag 40-100 
anställda, stort företag >100. Kort erfarenhet innebär 0-10 år, medel 10-30 år och lång 
>30 år. 

 
Tabell 1. 
Intervjuade arkitekter 

 

 

Nedan följer ytterligare citat som har varit viktiga för analysen men som inte fick 
plats i rapporten: 

 
” Jag upplever skillnader mellan Sverige och Danmark som en skillnad i kvalité mellan 
arkitektonisk utformning. Jag tror det finns fler byggnader i Danmark som lever upp till 
en högre nivå än vad det gäller Sverige. Sen finns det den här föreställningen om att 
arkitekter i Danmark har en annan roll. Jag tror att det kan också hänga ihop med att 
man kanske ser på arkitekturen på ett annat sätt, att allmänheten kanske tycker det är 
viktigare med god arkitektur” (A1, 2019). 

 

” En uppmålad bild i Danmark att det är “kasst” i Sverige stämmer delvis. Vardagsmat- 
arkitektur finns i Danmark med, men spetsen i Danmark är högre än i Sverige. Sverige 
lever därmed inte riktigt upp till innovativ arkitektur på samma sätt” (A2, 2019). 

 

” Det är ofta beställaren och byggentreprenören som har en tyngre roll. Vi ligger för 
långt ner i beslutsprocessen, vi har inte så mycket att säga till om” (A4, 2019). 

 

” Min roll, och som den ser ut i Danmark, är att man har möjligheten att vara med från 
första skiss till färdig byggnad. Beroende på erfarenhet kan man också anta rollen som 
projektledare och ha ansvar för både konsulterna och entreprenörerna. Annars har man 
ju rollen som konsult, man är rådgivare för kunder från deras ursprungliga idéer genom 
alla faser” (A5, 2019). 
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”Förr hade man en mycket mer central roll i projekteringsprocessen. Nu är det fler 
enskilda aktörer som förr låg under arkitekterna, så rollen har ju förminskats och även 
i och med det vår tyngd som spelare i byggprocessen” (A4, 2019). 

 

”Vi vill ju naturligtvis vara en större spelare i processen än vad vi är nu och att vårt ord 
väger tyngre. Men vi måste åter bygga upp vår kunskapsbank och framförallt kunna 
motivera det vi gör ekonomiskt” (A4, 2019). 

 

”Jag medverkar i alla steg och har även själv möjlighet att välja vilka steg jag vill 
medverka i inom projekt. Det är inte alltid vi får igenom allt vi skissat på men det är ju 
inte heller målet. Målet är att vi ska leverera det som kunden vill ha och förhålla oss till 
dennes visioner. Sen så är jag också nöjd med att jag lär mig från projekt till projekt 
eftersom jag träffar hantverkare och entreprenörer på byggplatsen. Det blir alltså bättre 
erfarenhetsåterkoppling” (A5, 2019). 

 

”Det är vanligare att man byter ut arkitekter under processens gång idag … Om någon 
då kommer in och säger att den kan göra det billigare får den ju projekteringen men då 
tappar man ju information vilket leder till en sämre slutprodukt” (A4, 2019). 

 

”Ekonomin är enklare att se om det kommer fungera eller inte. Tiden är ju svårare, men 
där finns erfarenheter att bygga på. En del entreprenörer lyssnar dock inte, vi kan ibland 
inte bara stoppa in fler personer för att det ska gå ihop tidsmässigt. Processen har vissa 
steg oavsett hur många människor du stoppar in så går det inte fortare. Projektledare är 
ibland en person som tror att det tar nio kvinnor en månad att föda ett barn” (A1, 2019). 

 

”Först och främst är ju tid pengar och allting handlar om pengar. Det är tråkigt men det 
finns inget intresse överhuvudtaget att skapa god arkitektur för sakens skull, utan man 
gör det ju för pengarnas skull” (A3, 2019). 

 

”Utöver detta måsta men förhålla sig till standarder, ex AMA i Sverige. Det är en bra 
tanke med standardiserade detaljer men det hämmar också kreativiteten. Det finns inte 
i Danmark, man ritar istället nya detaljer fast som bygger på erfarenhet såklart. 
Lagstiftning och försäkringsregler begränsar även när man ser till ansvarstagande. 
Någon måste stå som ansvarig om det blir fel och dessa lagar kan göra att man inte 
vågar vara nytänkande och innovativ. Sen så påverkar också vanan om vem som har 
ansvaret. I Sverige har man accepterat sin roll och är van vid att andra tar ansvar och 
styr. Danskarna är å andra sidan vana vid att ha en större roll och kan alltså ta sig större 
friheter när det gäller att vara nytänkande” (A5, 2019). 

 

”Det är viktigt att alla i projektet är överens och har samma bild av vad man ska 
genomföra. Det är ofta där saker och ting drar iväg eller man är oense … Där kan man 
spara inte bara tid och pengar utan konflikter, bråk och gnabb” (A2, 2019). 
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” Tyvärr är det ju så att man redan på förhand vet att många kvaliteter kommer att 
plockas bort på grund av ekonomiska incitament. Då är det extra viktigt att man i ett 
tidigt skede stadfäster ett gemensamt mål om vad man vill att projektet ska innebära. 
Så är man en duktig arkitekt kan man få igenom sina idéer utan att de skalas bort om 
man förhåller sig till målen och de satta ramarna. Men samtidigt kan det vara svårt då 
andra aktörer har svårt att förstå arkitekterna, de ses lite som utomstående” (A6, 2019). 

 

”En väldigt stor del av branschen handlar om ekonomi men även projektledning är 
viktigt. Detta så vi förstår de andra aktörerna och komplexiteten i ett byggprojekt. Jag 
är fortfarande förundrad över hur vissa andra arkitekter tror att de ritat ett perfekt hus 
och inte förstår att det inte blir som de tänkt. Just den oförmågan att inte se helheten gör 
att vi inte kommer tas på allvar. Hade vi fått en bättre helhetsförståelse och förståelse 
för vad saker och ting kostar hade vi kunnat få bättre kalkyler och ett bättre slutresultat 
… Man blir ju den kreativa aktören när man har alla redskap och det största redskapet 
är ju ekonomin” (A3, 2019). 

 

”I Sverige har man faktiskt bättre förutsättningar vad gäller kunskap om ekonomi då 
utbildningen är under de tekniska skolorna medan de i Danmark går under 
konstskolorna. Dock finns det i Danmark en påbyggnad som heter Byggekonom vilken 
många arkitekter som sedan har en projektledarroll läser. Men överlag behöver 
arkitekter absolut bli bättre på både ekonomi och projektledning för att få igenom sina 
idéer och hålla sig till budgeten” (A5, 2019). 

 

”Jag tycker att arkitekten borde ta en större roll i ett byggprojekt. Det handlar om att 
omvandla ett funktionskrav till en byggd verklighet och där är vi helt avgörande. Det 
finns ingen som kan ta det ansvaret … Sen så tycker jag att dagens arkitektroll borde 
kompletteras med ett större ansvar om ekonomi och projektledning” (A1, 2019) 

 

”Arkitektens roll är ju speciell, en slags spindeln i nätet, det finns ju massa konsulter 
men på något sätt är det ändå vi som håller i helheten vilket ger en särställning. När det 
gäller helheten i huset kan vi inte bli likställda med en annan konsult. Rollen borde 
alltså innebära något slags totalansvar för huset/produkten och för arkitekturen” (A3, 
2019). 

 

”Personligen är jag ju nöjd med den rollen vi har i Danmark, att vi är rådgivare, arbetar 
med planlösningar och material, att vi projekterar, följer upp på byggplatsen och har 
löpande kontakt med byggherren, jobbar med workshops med de som ska förvalta och 
bruka byggnaden. Så borde rollen se ut och det gör den för oss så jag är nöjd” (A5, 
2019). 

 

”Det finns de som förväntar sig att vi tar den här stora rollen, sen finns det de som ser 
oss som att vi bara pyntar husen. Som att det är uppenbart hur huset ska vara sen ska vi 
bara komma in och få lite snits på det. Det är många som tycker att vi är lite besvärliga” 
(A1, 2019). 
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”Jag har upplevt att kollegor och andra arkitekter inte blir lyssnade på … Men samtidigt 
har jag sett arkitekter som även jag velat “klappa på huvudet” eftersom det de framfört 
är så jäkla dåligt. Börjar vi uttrycka oss helt baserat på känslor, att saker är tagna från 
luften, kommer vi aldrig få någon respekt” (A3, 2019). 

 

”När man är igång med ett projekt så bemöts man generellt med respekt, ibland kan 
man även som arkitekt få en lite upphöjd roll” (A6, 2019). 

 

”Men pratar man bara om hur vi arkitekter tänker så är det ju klar att vill ju vi ha en 
större del av marknadsandelarna. För jag tror att om man får ökat inflytande på 
byggprocessen så blir det bättre arkitektur. Jag tror absolut att vi behöver förändras. Vi 
behöver hela tiden fundera på vår affär” (A2, 2019). 

 

”Att vi får en större roll och, om inte totalansvar, så iallafall ett större ansvar för hela 
produkten är önskvärt. Det skulle ge bättre projekt och en finare bebyggd miljö. Men 
likväl måste man då göra sig förtjänt av den rollen och förstå komplexiteten i de större 
frågorna” (A3, 2019). 

 

”Har man mer ansvar som arkitekt har man större möjlighet att påverka och det leder 
till bättre projekt. Visserligen leder mer ansvar till en högre stressnivå, det är ju 
bekvämare att låta någon annan ta de tuffa besluten. Samtidigt är det ofta värt det då 
slutresultatet blir bättre. Sen borde man också, framförallt i Sverige, strunta i jantelagen 
och våga ta för sig mer” (A5, 2019). 

 

”Så naturligt borde ju vara att om vi får en större roll så får vi mer innovativ arkitektur 
samtidigt som det blir mer likartade projekt om vi skulle få en mindre roll” (A4, 2019). 
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