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Abstract

What are the deficiencies in the
constructiondocuments between architect and
supplier?    
                                                                                                          
Joachim Eriksson, Mattias Heikkilä

In the company IN3PRENÖR and also generally in the construction 
industry, a lot of time is spent sorting out deficiencies and 
problems in construction documents between architects and 
suppliers during the design phase. The problem today is that the 
architects draw construction documents that do not correspond to 
the products that are on the market.

The purpose of this report has been to identify which deficiencies 
occur in construction documents between the architects and the 
suppliers and provide recommendations and improvements to the 
industry.

The extent of the report has been limited to the shortcomings that 
occur in construction documents during the design phase between 
architects and suppliers. Also the interviews have been limited to 
architects, suppliers and purchasers. 

When compiling the interview study, it showed that the most 
frequent shortcomings in construction documents are that the 
proposed solutions are not compatible with the supplier's 
assortment and that custom solutions have incomplete drawings and 
shortcomings which can not be used for manufacturing. Modification 
of products often leads to the requirements not being met.

The most common reasons why there are deficiencies in the building 
documents have been compiled to. lack of inspection, lack of 
communication, lack of knowledge, lack of time, the public 
procurement act and it is also unclear what information is 
required in construction documents between architects and 
suppliers to ensure manufacturability.

Based on the causes and shortcomings, a number of different 
recommendations were compiled to the industry through the 
suggestions for improvement received by the interview study. 
Recommendations that the industry can use to minimize deficiencies 
in construction documents between architects and suppliers are 
that more communication is needed, better review of construction 
documents and clearer information from the supplier. This is 
summarized at the end of the report
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Sammanfattning 
Inom IN3PRENÖR och även generellt i byggbranschen går mycket tid åt att reda ut brister och 
problem i bygghandlingar mellan arkitekter och leverantörer under projekteringsskedet. En del 
av de brister som förekommer är att arkitekten ofta levererar bygghandlingar som inte 
motsvarar de produkter som finns på marknaden.  
  
Syftet med denna rapport har varit att identifiera vilka brister som förekommer i 
bygghandlingar och även kartlägga orsakerna till bristerna för att på så sätt kunna föreslå 
rekommendationer och förbättringar till branschen. Arbeten har genomförts under 10 veckor 
och har avgränsats till att undersöka de brister som uppstår tidigt under projekteringsskedet 
mellan arkitekt och leverantör. De metoder som använts i detta arbete är en litteraturstudie, 
intervjustudie samt en enkätundersökning. 
  
Vid sammanställningen av intervjustudien och enkätundersökningen framkom det att de 
vanligast förekommande bristerna i bygghandlingar mellan arkitekt och leverantör var: 
Föreslagna lösningar som inte är kompatibelt med leverantörens sortiment, 
uppställningsritningar och detaljer går inte att tillverka efter och modifiering av produkter 
leder till att kraven inte uppfylls. Författarna ger förslag till samtliga grupper inom 
projekteringen för att ge möjlighet till att projekteringen inte blir bristfällig.  
  
Orsakerna till att brister uppstår i bygghandlingar har kunnat kopplas till brist av granskning, 
kommunikationsbrist, kunskapsbrist, tidsbrist, LOU och att det är otydligt vilken information 
som krävs i bygghandlingar mellan arkitekt och leverantör.  
 
Arbetet visar att det inte är någon enskild arbetsgrupp som bär ansvar till de brister som uppstår, 
därför måste samtliga arbetsgrupper bli bättre för att minimera bristerna som uppkommer i 
dagsläget.   
 
Utifrån de orsaker och brister sammanställdes en rad olika rekommendationer till branschen 
utifrån de förbättringsförslag intervjustudien erhållit. Rekommendationer som branschen kan 
använda sig av för att minimera brister i bygghandlingar mellan arkitekt och leverantörer är 
mer kommunikation, bättre granskning samt tydligare information från leverantör. Genom 
resultatet hoppas författarna kunna bidra till att minska bristerna i bygghandlingar och ge 
branschen möjlighet att förstå problematiken utifrån olika perspektiv.    
  

Ett förslag till förbättring som författarna fann extra intressant utifrån de orsaker och 

förbättringsförslag studien belyst är att tillverkare av olika produkter bör ta fram en gemensam 

mall för tillverkning. En sådan mall bör förklara exakt vilka uppgifter som krävs för att 

garantera att en specifik produkt går att tillverka. Arkitekterna skulle då kunna rita i enlighet 

med denna standardmall varpå samtliga tillverkare skulle kunna tillverka vad som efterfrågas, 

detta skulle även göra upphandling av leverantörer enklare och rättvisare. En sådan mall saknas 

idag och arkitekten får ofta “gissa” sig till vilka uppgifter som tillverkarna vill ha i diverse 

ritningar. 

 

 

Nyckelord: bygghandlingar, projekteringsfel, brister, ritningar  
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Förord 
Detta examensarbete omfattar 15 HP och är en avslutande studie i 

högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik på Uppsala Universitet.  

 

Författarna till denna studie vill börja med att tacka Henrik Nyberg (Affärs- och 

utvecklingschef) på IN3PRENÖR AB som kom med den primära idén till studien. Med hans 

hjälp etablerades kontakter som kunde ställa upp på intervjuer och även de frågor som legat till 

grund för dessa. Vi vill även rikta ett stort tack till alla de som deltagit i intervjuerna och bidragit 

med sina kunskaper, utan er skulle detta arbete inte varit möjligt.  

 

Sist skulle vi vilja tacka vår ämnesgranskare på Kungliga Tekniska Högskolan Ahmad Reza 

Roozbeh.  
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet i denna studie förklarar problem och brister i bygghandlingar mellan 

arkitekt och leverantör i projekteringsskedet. Studiens väsentliga mål och valda 

avgränsningar beskrivs. Val av metod klargörs och information om den intervju- och 

litteraturstudie som ligger till grund för arbetet redogörs.  

1.1 Bakgrund 

IN3PRENÖR AB önskar utreda vilka problem och brister som uppstår i bygghandlingar mellan 

arkitekt och leverantör i projekteringsskedet. I branschen förekommer det att arkitektens 

ritningar redovisar lösningar som inte matchar leverantörens produkter eller de krav som ställs. 

INTREPRENÖR menar att det är vanligt förekommande att produkter i bygghandlingar 

avviker från leverantörernas produktkataloger eller att föreslagna lösningar inte möter de 

kvalitets- och funktionskrav som ställs. Denna problematik är någonting IN3PRENÖR AB vill 

undvika eftersom det tar onödig tid att omarbeta arkitektens handlingar så de matchar 

leverantörens produkter.  

1.2 Syfte 

Syftet är att tillsammans med verksamma inom byggbranschen kunna reda ut de problem som 

finns i bygghandlingar mellan arkitekt och leverantör sett till ekonomi, kvalitet och byggbarhet. 

Studien avser därför att: 

 

● Identifiera vilka typer av brister som förekommer i bygghandlingar mellan arkitekt och 

leverantör. 

● Redogöra vilka orsaker som ligger till grund för problemen, samt belysa eventuell 

förbättringspotential. 

● Undersöka vem av leverantören eller arkitekten som är mer lämpad att leverera vissa 

typer av bygghandlingar (detaljer/uppställningar etcetera). 

1.3 Mål 

Målet med denna studie är att hitta förbättringar och rekommendationer för byggbranschen. De 

föreslagna rekommendationerna förväntas kunna bidra till att minska problem i 

projekteringsskedet mellan arkitekt och leverantör och därmed spara tid och pengar.  

1.4 Avgränsningar 

Denna rapport fokuserar på att kartlägga brister i bygghandlingar mellan arkitekt och 

leverantör.  Det har gjorts en empirisk studie för att kartlägga vilka brister som är vanligt 

förekommande, orsaker till bristerna och hur bristerna skulle kunna undvikas. Studien baseras 

i huvudsak på en intervjustudie med personer på olika befattningar inom branschen. De som 
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deltagit i intervjustudien är arkitekter, leverantörer och inköpare med lång erfarenhet inom 

branschen. De brister i bygghandlingar som studien utreder är brister som uppkommer tidigt i 

projekteringsskedet, därför avgränsas studien enbart till de brister som förekommer i tidigt 

skede mellan arkitekt och leverantör. 

1.5 Metod 

För att utveckla djupare förståelse kring problematiken har en litteraturstudie inom projektering 

och bygghandlingar studerats. Även tidigare examensarbeten och rapporter som belyser 

problem och orsaker till att problem i projekteringsskedet uppstår har undersökts för att ge 

djupare insikt och förståelse. Intervjuer har genomförts för att utreda hur vanligt förekommande 

problemen är, dess orsaker samt hur problem skulle kunna undvikas. För att få en bredare bild 

och fler perspektiv av problemen har personer av olika befattningar så som arkitekter, 

leverantörer och inköpare intervjuats. De intervjuade personerna har även fått utrymme att ge 

sin syn på vilka förbättringsmöjligheter som finns inom området. Inför intervjuerna har 

litteratur inom intervjumetodik studerats med syfte att erhålla den kunskap som krävts för att 

genomföra intervjuer av hög kvalitet. Intervjuerna har även kompletterats med en 

enkätundersökning i syfte att bidra med kvantitativdata. 
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2. Val av metod 

De metoder som studien baseras på är semistrukturerad intervjumetod samt en 

enkätundersökning. Intervjuerna har genomförts enskilt och anonymt med samtliga deltagare 

för att ge dem möjligheten dela med sig av sina erfarenheter av problemen.  

2.1 Intervjumetodik 

Inför intervjuerna genomfördes en separat studie i intervjumetodik för att kunna säkerhetsställa 

att intervjuerna håller hög kvalitet samt ger användbar information.  

2.1.1 Kvalitativ Intervjumetodik 

Kvalitativ bedömning gör det möjligt att undersöka och genom analyser dra slutsatser samt 

bedömningar om det som intervjuaren finner meningsfullt (Lantz, 2007). 

  

Den kvalitativa bedömningen ger data i form av bilder eller ord som är jämförbara med 

varandra. Det viktiga i en kvalitativ intervju är att intervjuaren inte ställer ledande frågor 

eftersom detta kan påverka intervjupersonen. Det är även viktigt att inte heller ställa ledande 

motfrågor, utan istället använda sig av öppna motfrågor eller upprepande av intervjupersonens 

svar för att få personen att gå djupare in i ämnet. För att få den kvalitativa bedömningen som 

undersökningen erfordrar är det viktigt att innan intervjun genomförs formulera en 

problemfrågeställning som täcker de ämnen som intervjuaren önskar att få svar på. Det är också 

av stor vikt att problemfrågeställning inte påverkar intervjupersonens egna åsikter eftersom det 

är dessa som skall stå till grund för studien (Ryen, Anne 2004).    

2.1.2 Semistrukturerad intervju 

Semistrukturerade intervjumetoden är en kombination av den halvstrukturerade och 

ostrukturerade intervjumetoden där så öppna frågor som möjligt ställs inom ett specifikt 

område. Om den semistrukturerade intervjun har en hög grad av öppenhet i frågorna är det en 

kvalitativ intervju, varpå en kvalitativ analys lämpar sig. Den semistrukturerade intervjun blir 

mer som ett samtal där den intervjuade personen får ge sin åsikt om det som intervjuaren finner 

relevant för studien (Lantz, 2007, s33). I den semistrukturerade intervjun är det bra att använda 

sig av en intervjuguide eller checklista där temat på förhand är bestämt. Genom att använda 

samma intervjuguide till samtliga deltagare kan olika intervjuer lättare jämföras (Jacobsen, 

1993, s19).   

2.2 Enkätundersökning  

Enkäten är ett formulär där frågorna i huvudsak består av fasta svarsalternativ. Respondenten 

fyller själv i de alternativ som bäst representerar dennes åsikt. I en enkätundersökning skickas 

enkäten ut till personer tillsammans med ett följebrev som förklarar undersökningens syfte och 

omfattning. Urvalet, de som får ta del av enkäten, bestäms av den som utformat enkäten 
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beroende på vad som vill uppnås med undersökningen. Skaparen av enkäten kan själv 

bestämma vilket urval som lämpar sig bäst för undersökningen (Eljertsson, 1996). 

 

Analysering av den insamlade data kan ske kvalitativt eller kvantitativt beroende på grad av 

öppenhet och struktur i frågorna. I slutna frågor styr den som utformar enkäten frågans 

formulering och dess svarsalternativ. Vid analys av intervjuer eller enkäter med slutna frågor 

är kvantitativa analyser lämpliga då resultaten är direkt jämförbara mellan enkäterna och enkelt 

kan omvandlas till siffror och grafiska representationer. En kvantitativ metod har även styrkan 

att i större grad kunna säga något om stora grupper, även om det endast gjorts en undersökning 

hos en mindre grupp (Eliasson 2010).   

2.3 Litteraturstudier  

Uppsala universitetsbibliotek har använts vid litteratursökning där största delen bestått av 

studentlitteratur. Svårigheter har uppstått att hitta relevant kurslitteratur såväl avhandlingar 

inom det avgränsade området som studien baseras på. Det har även varit svårt att koppla 

tidigare studier till ämnet eftersom dessa tar upp problematiken i bygghandlingar i helhet, ingen 

studie från tidigare har presenterats där problem i bygghandlingar mellan arkitekt och 

leverantör uppmärksammats. Mycket av litteraturstudien har gått ut på att läsa om olika 

intervjutekniker och analysera vilka som lämpar sig bäst för ändamålet. Författarna har även 

via litteratur fördjupat sig i projekteringsskedet i stort samt studerat litteratur som redogör vilka 

krav som ställs bygghandlingar.  
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3.  IN3PRENÖR AB 

IN3PRENÖR AB är ett privatägt byggbolag med verksamhet i Stockholm och Uppsala. De har 

sedan nystarten 2011 vuxit kraftigt och omsätter idag ca 1,5 miljarder SEK årligen och har 130 

medarbetare. Deras strategi för god kundkontakt och lyckade projekt är att driva 90 procent av 

projekten i olika typer av samverkansentreprenader där de bidrar med erfarenheter såsom 

utformning, kalkylering och planering i tidigt skede.  

IN3PRENÖRS affärsidé: 

Vår affärsidé är att vara en byggentreprenör som i samverkan med kunden levererar 

totallösningar av entreprenader och tjänster inom kommersiellt byggande. Detta genom 

en effektiv byggprocess, till rätt pris, -tid, -kvalitet, -miljö, -arbetsmiljö och med 

kompetenta och engagerade medarbetare. Vi arbetar för långsiktiga kund- och 

leverantörsrelationer (IN3PRENÖR 2019)   

3. 1 IN3PRENÖRS arbetsmetoder 

IN3PRENÖR AB arbetar enligt en egen modell av samverkan för att skapa större flexibilitet 

kring det som ska byggas. Genom arbetssättet finns det möjligheter att lägga eller dra ifrån 

omfattningen av projekten på samma gång som kunden får marknadens bästa pris, 

samarbetspartner och leverantörer.   

  

Samverkansprojekten inleds med en workshop där kunden och projektets huvudpersoner lär 

känna varandra för att skapa en gemensam samsyn kring värderingar och förhållningssätt. 

Utifrån workshopen tas mål fram som beskriver syftet med projektet och vilka metoder som 

ska användas för mätning av målen och säkerställa att dessa uppfylls. 

  

Flera workshops hålls löpande under projektets gång. Nyckelfaktorn för en god samverkan är 

gemensam kunskapsbas tillsammans med kunden i projektets alla delar, till exempel 

projektering, inköp, ekonomistyrning och miljöstyrning. På detta sätt går IN3PRENÖR ifrån 

det traditionella sättet att driva byggprocessen där olika oberoende aktörer avlöser varandra 

under projekttiden. Organisationen i projektet bemannas efter den kompetens som krävs vid 

varje aktuell tidpunkt. Detta säkerhetsställer att alla som deltar i projektet blir vinnare.   

  
För IN3PRENÖR är det en självklarhet med full ekonomisk transparens för vår kund 

och omedelbar fysisk tillgång till affärs- och projektuppföljningssystem. Det finns alltid 

en aktuell budget och prognos som levereras efter kundens önskemål. Genom att tidigt 

i projektet systematiskt arbeta med gemensamma besiktningar, försyner, provningar, 

kontroller och dokumentation samt kommande överlämning av projektet för driftskedet 

skapas förutsättningar för att entreprenaden kan överlämnas med rätt kvalitet, till rätt 

kostnad för trygg förvaltning (IN3PRENÖR 2019). 
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4.  Projekteringsprocessen 

Om bygghandlingar inte är korrekt utförda betyder det att något problem uppstått i ett tidigare 

skede under projekteringsprocessen. För att kunna analysera vad som gått fel är det viktigt att 

förstå hur projekteringsprocessen fungerar samt vilka typer av handlingar och dess 

detaljrikedom som förväntas av respektive steg. 

 

Projekteringsprocessen är en relativt lång process och startar redan från idén om att projektet 

kan uppfylla ett visst behov och avslutas med att behovet bestäms i detalj med hjälp av ritningar 

och beskrivningar. För att starta ett projekt behövs först en behovsutredning genomföras för att 

se vilket behov som finns och vilket detta är. När behovet är identifierat upprättas ett 

programarbete följt av gestaltning, systemhandlingar, huvudhandlingar och sedan kan 

bygglovsprocessen starta. När bygglovsprocessen är klar tas bygghandlingar fram som 

möjliggör uppförandet av projektet och avslutas med ett förfrågningsunderlag.  

4.1 Behovsutredning 

Under detta skede utformas en preliminär budget och tidsplan för hela projektet även när det 

förväntas vara färdigt. När behovsutredningen är klart kan programarbetet formuleras. Under 

programarbete utformas avgränsningar av behovet för att det skall bli applicerbart för aktörerna 

i byggsektorn. Budget och tidsplan fastställs och beslut om fortsatt projektering eller 

upphandling angående ansvarsform för projektet. När denna process är klar skall 

funktionskraven vara bestämda och den önskade produkten fastställd, men inte i detalj. 

4.2 Gestaltning och systemhandlingar 

Gestaltning av produkten formas, olika alternativa systemlösningar studeras och underlag för 

investeringsbeslut tas fram. Detta skede har två parallella processer som verkar samtidigt. 

Arkitekten använder begreppet gestaltningsskede och övriga konsulter använder sig av 

begreppet systemhandlingsskede. 

4.3  Huvudhandlingar 

Huvudhandlingar gestaltar produktens helhetsbild utifrån plan och det betraktaren ser när 

denne beskådar produkten. Om det är en byggnad det talas om är det planritningar och fasader 

som utformas. Ritningarna i denna process presenteras i en skala om 1:100. 

4.4  Bygglovsprocess 

Ansökan om bygglov och framtagandet av bygghandlingar är en del i denna process. 
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4.5 Bygghandlingar 

För att producera en byggnad krävs ritningar som i detalj förklarar hur den skall upprättas. 

Bygghandlingarna ska redovisa den slutgiltiga och detaljerade lösningen av projektet samt 

omfatta alla handlingar som är nödvändiga för färdigställandet av projektet. Bygghandlingar 

kan delas upp i två olika handlingar såsom texthandlingar och ritningar. Det är meningen att 

texthandlingarna skall fungera som ett hjälpmedel till ritningarna och komplettera samt 

bestämma den färdiga produkten. Byggritningarna redovisar sådant som behöver illustreras 

grafiskt. Bygghandlingarna består av flera olika handlingar och de vanligaste är 

sammanställningsritningar, uppställningsritningar, förteckningsritningar, detaljritningar och 

samordningsritningar (Hansson, 2015 ss. 18–23).       

4.5.1 Sammanställningsritningar 

Sammanställningsritningar ska visa en helhetsbild av byggnaden, ange läge, mått och 

referenser till andra handlingar. De omfattar normalt planer, snitt och vyer 

(Byggstandardiseringen, 1992 se Bergenudd 2007, s. 20). I huvudsak ska alltså de ingående 

delarna i projektet klargöras. Såsom, läge, omfattning och inbördes samband samt hänvisning 

och måttsättning. Utöver det kan sammanställningsritningarna även innehålla underlag för hur 

utförandet ska gå till och dessa redovisas genom en nivåindelning A, B, C. 

  

A. Helhet: 

Sammanställningsritningar som utgörs av situationsplaner där projektet redovisar en 

helhetsbild och visar hur det ser ut i dess slutgiltiga utförande.   

  

B. Sammansatta mark- och husbyggdelar och installationer: 

Sammanställningsritningar som visar två eller flera sammansatta mark, husbyggdelar 

och installationssystem.   

  

C. Mark- och husbyggdelar och installationssystem: 

I en ytterligare uppdelning av redovisningen förekommer sammanställningsritningar 

till mark- och byggdelar, inredning, VVS- och kylsystem, elinstallationssystem, 

transportsystem och styr- och övervakningssystem (Bergenudd 2007, ss. 20–21).   

4.5.2 Uppställningsritningar 

Uppställningsritningar redovisar sammansatta delar av en byggnad eller anläggning som 

separata enheter. Uppställningsritningar innehåller uppgifter som är nödvändiga för 

tillverkning och montering (Byggstandardiseringen, 1992 se Bergenudd 2007, 21). Exempel 

på sammansatta byggnadsdelar är trappor, systemväggar eller dörrar. I en uppställning tas de 

sammansatta delarna ur sitt sammanhang och redovisar varje del i detalj. Denna typ av 

redovisning ger huvudsakligen uppgifter för montering och hur hopfogning skall utföras, även 

uppgifter om form och konstruktion förekommer i uppställningsritningar. 
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Planer, snitt och vyer kan utgöra innehåll i uppställningsritningar. Redovisningen skall vara 

tillräckligt detaljerad att montering och tillverkning ska möjliggöras utifrån 

uppställningsritningarna med tillhörande detaljritningar (Bergenudd 2007, s 21). 

4.5.3  Förteckningsritningar 

Förteckningsritning är den ritning som redovisar mått och utförandedata hos flera komponenter 

av en viss typ. Om ett projekt exempelvis innehåller flera olika dörrar redovisas samtliga dörrar 

i dörrförteckningen, där varje unik dörr utgör en komponent av typen dörrar. 

 

Förteckningsritningar kan bestå av planer, snitt och vyer. Redovisningen ska innehålla form 

och konstruktion och ska i samband med detaljritningar möjliggöra tillverkning. 

Beskrivningstext som krävs för tillverkning av produkten införs på förteckningsritningen. Då 

byggnadsdelarna finns förtillverkade kan förtäckningsritningar kompletteras med alternativ 

detaljredovisning enligt följande  

 

● Projektspecifika särskilt utarbetade ritningar 

● Tillverkarens ritningar 

● Standard 

● Lagervara enligt katalog 

 

Genom att utnyttja möjlighet till hänvisning enligt ovan kan ritarbetet minska i projektet, Figur 

1 nedan visar de olika alternativen (Bergenudd 2007, s 22). 

 

 
Figur 1. Alternativ redovisning av fabricerade byggnadsdelar. 

4.5.4  Detaljritningar 

Detaljritningar redovisar föremål eller delar i större skala med detaljerade uppgifter om form, 

konstruktion, montering och sammanfogning. Detaljer som finns som standard eller som 

återfinns i tillverkarens katalog ritas inte i ett enskilt projekt utan hänvisning sker istället direkt 

från sammanställnings, - uppställnings, - eller förteckningsritningarna (Bergenudd 2007, s 24). 

4.5.5  Samordningsritningar 

Samordningsritningarna är ritningar för samordning mellan projektörerna i ett projekt. Dessa 

ritningar består till största del av arbetsmaterial men kan även formuleras som 

sammanställningsritningar, uppställningsritningar eller detaljritningar. Exempel på 

samordningsritningar kan vara planer där stomme, VVS- och installationer redovisas 

 

    Tillverkarens 
ritning 

Förteckningsritning 

Särskild 
detaljritning 

Standard Tillverkarens 
katalog 
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gemensamt med eventuell färgmarkering för att underlätta läsbarheten. Genom att även göra 

delsnitt genom utrymmen som innehåller många olika ledningar och kanaler kan deras inbördes 

lägen och förhållandet till resterande byggnadsdelar klargöras (Bergenudd 2007, ss 24–25). 

4.6  Förfrågningsunderlag 

I detta skede då bygghandlingarna är färdigställda är det dags att bestämma vilket företag som 

skall genomföra projektet. Förfrågningsunderlaget skall innehålla alla handlingar och 

dokument som behövs för att entreprenören ska kunna göra en rimlig kostnadskalkyl för det 

aktuella projektet. Entreprenadform borde redan vara bestämt i programarbetet (Hansson, 

2015, s 23).  
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5.  Genomförande 

Denna del beskriver genomförandet av intervjustudien och enkätundersökningen som ligger 

till grund för den insamlade datan till studien. Här redovisas även hur datan har bearbetats och 

analyserats. 

5.1  Genomförande av intervjustudie 

Intervjustudien genomfördes med en semistrukturerad intervjuform där relevanta frågor inom 

problematiken tagits fram tillsammans med Henrik Nyberg på In3prenör AB. Frågorna har 

varit öppna och det har funnits utrymme för diskussion så väl reflektion från respondenterna 

att kunna belysa vad som går fel och även de förbättringar som finns inom området. 

Intervjupersonerna har lång erfarenhet inom branschen och sitter i en sådan befattning där 

problemen är tydligt märkbara.  

 

Intervjuerna genomfördes anonymt med respektive person. Samtliga intervjuer genomfördes 

på respondentens arbetsplats i ett avskilt rum och följde en intervjuguide enligt Bilaga 1. Efter 

att författarna och respondenten presenterat sig själva förklarades frågeställningen. Därefter 

fortsatte intervjun enligt mallen, följdfrågor och sammanfattande frågor ställdes löpande för att 

ge intervjun ett bra tempo och klargöra vad respondenten menat (Jacobsen 1993, ss 103–109). 

Den redovisade informationen från intervjuerna ska skildra deras åsikter så riktigt som möjligt 

för att kunna använda dessa i studien (Ryen, 2004, s 105). Det är en stor fördel att 

respondentens egna ord tas med i datainsamlingen, därför spelades samtliga intervjuer in med 

respondentens medgivande (Lantz 2007, s 33). Bearbetningen av intervjuerna skedde genom 

att först transkribera intervjun och sedan sammanställa och analysera det intervjupersonerna 

klarlade utefter den problematik som intervjuaren belyst. I analysen låg fokus på att lokalisera 

de brister, orsaker och förbättringar som intervjupersonerna uppmärksammat. Dessa 

synpunkter och åsikter har sedan kategoriserats utefter respektive arbetsroll.      

5.2 Genomförande av enkätundersökning 

Enkätfrågorna har utformats tydligt och styrt de tillfrågade till specifika problem. Enkäten 

bestod av mestadels riktade frågor med fasta svar som belyser problemet mellan 

bygghandlingar hos arkitekter och leverantörer. Enkäten skickades ut digitalt till verksamma 

projektledare, leverantörer, arkitekter, platschefer och arbetsledare i branschen där alla 

insamlade svar var anonyma. Enkäten var uppbyggd av frågor med färdiga svarsalternativ där 

respondenten väljer det svar som bäst speglar dennes åsikt. Utöver dessa fasta svarsalternativ 

fanns även ett par frågor där respondenten gavs möjligheten att motivera sitt svar i fritext då 

författarna ansåg att dessa frågor krävde motivering för att dra någon slutsats av svarens 

resultat. Vidare avslutades enkäten med en frivillig del där deltagarna fritt fick motivera och 

reflektera över det beskrivna problemet samt förslag på vilka förbättringsmöjligheter 

respondenten såg. Enkäten som användes i studien redovisas i Bilaga 2. Analysen och 

bearbetningen av enkätundersökningen har gjorts genom att granska respondenternas svar i 

cirkeldiagram, samt tolka de svar i textform som erhållits i de frivilliga frågorna. 
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6.  Resultat 

I följande del redovisas den data som framkom under intervjustudien och 

enkätundersökningen. Först presenteras resultatet av intervjustudien och sedan 

enkätundersökningen. De tillfrågades åsikter och svar har tagits i beaktning med hänsyn till 

dennes arbetsroll.  

6.1  Resultat av intervjustudie 

I följande del redovisas den data som framkom under intervjustudien. Arbetsrollerna av de 

intervjuade är arkitekter, leverantörer, projektledare samt inköpare för entreprenad. Det 

redovisade resultaten nedan är en sammanställning av de åsikter och erfarenheter de 

intervjuade har kring problematiken enligt frågeställningen. En enklare sammanställning av 

samtliga intervjuer redovisas i avsnitt 6.1.4. 

6.1.1  Leverantör 

I detta kapitel redovisas resultatet av intervjustudien med leverantörerna. De leverantörer som 

deltagit i intervjustudien är leverantörer som är väletablerade inom branschen med erfarenhet 

kring problem som uppstår i bygghandlingar. Leverantörerna som deltagit i studien levererar 

främst standardiserade, masstillverkade produkter, exempelvis systemväggar eller fönster. De 

intervjuade leverantörerna kände väl igen problemet enligt frågeställningen. Leverantörens 

uppgift är att leverera sina produkter till entreprenaden, därav är det viktigt att bygghandlingen 

är kompatibel med det sortiment leverantören erbjuder. 

6.1.1.1 Brister i bygghandlingar  

I följande del sammanfattas leverantörernas uppfattning och synpunkter om brister och kvalitet 

i bygghandlingar.  

 

Leverantörerna anser att bygghandlingarna generellt håller god kvalitet men belyser även att 

brister är vanliga. Ett vanligt förekommande problem som nämns är bland annat att de 

bygghandlingar som leverantören erhåller vid anbud inte är kompatibla med dennes sortiment, 

trots att leverantören är föreskriven av arkitekten. Leverantören kan då inte lämna pris på 

bygghandlingarna enligt anbudet då leverantören inte kan erbjuda de produkter som 

efterfrågas. Detta leder till att leverantörerna ofta tvingas besvara anbudet med en alternativ 

lösning som innebär flertalet avvikelser, alternativt be arkitekten att omarbeta bygghandlingen. 

Dessa problem i kompatibilitet är något som oftast uppmärksammas då 

uppställningsritningarna granskas. Vidare berättar leverantörerna att det är vanligt att 

arkitekten föreslår lösningar som är omotiverat dyra eller komplicerade, respondenten menar 

att leverantören, som besitter expertis inom området, ofta har betydligt bättre och effektivare 

lösningar. 

 

Produkter som leverantörerna har i sitt sortiment är ofta masstillverkade och testade av statens 

provningsanstalt som garanterar att produkterna uppfyller vissa krav, exempelvis ljud- och 
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brandkrav. De intervjuade leverantörerna berättar att de ofta erbjuder arkitekten eller kunden 

möjligheter att göra vissa ändringar av produkterna så länge ändringarna inte riskerar att 

påverka produkternas kvalitet. Detta är bland annat saker som form, kulör och andra enklare 

ändringar. Ett vanligt förekommande problem uppkommer då arkitekten önskar ändra vissa 

detaljer som inkräktar på konstruktionen av produkten, saker som inte leverantören angett som 

ändringsbara, vilket leder till att de tidigare specifikationerna gällande exempelvis krav på ljud- 

och brand inte längre uppfylls. Leverantören kan inte längre garantera vilka egenskaper den 

modifierade väggen har utan att genomföra nya tester, vilket kan ta lång tid och fördyra 

projektet. 

 

De tillfrågade nämner även fall där bygghandlingen kan vara helt korrekt utförd och vara 

kompatibel med leverantören, men att problem uppstår då entreprenören i byggskedet avviker 

från bygghandlingarna och den lösning som redovisats i bygghandlingarna inte längre är tänkt 

att användas. Detta kan bli mycket kostsamt då leverantörerna oftast redan börjat tillverka 

produkterna till projektet. 

 

Det som leverantörerna också har uppmärksammat är att de upplever att projekteringstiden ofta 

är för kort och granskningen av handlingar inte alltid går rätt till eller prioriteras bort för att 

tiden inte räcker. De nämner även att leverantörerna ofta får överflöd av ritningar i projekt, de 

tror att detta kan vara en bidragande orsak till att anbuden går fel eftersom de inte riktigt vet 

vad de ska offerera då materialet de erhåller ofta är helt irellevant för leverantören. Tiden räcker 

heller inte till för att gå igenom alla handlingar för att bedöma vad som krävs för att ge en 

rättvis offert.  

6.1.1.2 Orsaker till brister i bygghandlingar  

I denna del sammanfattas leverantörernas uppfattning och synpunkter om vilka orsaker som 

ligger bakom de problem som uppstår. 

 

Att arkitektens ritningar blir felaktiga tror leverantören dels kan bero på okunskap. Det är svårt 

och tidskrävande för arkitekten att sätta sig in i leverantörens produkter och förstå hur de 

fungerar, endast leverantörerna besitter den kunskapen. De intervjuade poängterar även att en 

orsak till att bygglovshandlingen inte är kompatibel med den föreskriva leverantören beror på 

att arkitekten inte alltid kontrollerar sina ritningar mot leverantörens produkter. Vidare nämner 

de intervjuade leverantörerna att de förstår att det uppstår problem från arkitektens sida då de 

upplever att arkitekterna ofta jobbar under kraftig tidspress. Om inte arkitekterna får rimligt 

med tid att utföra sitt arbete kan det inte heller förväntas att handlingarna blir perfekta, menar 

en leverantör. En annan orsak som nämns till att ritningar blir inkompatibla med leverantörens 

produkter uppges bero på att vissa leverantörer ibland har otydliga eller svårnavigerade 

produktkataloger som saknar den information arkitekten behöver. 

 

Det är också vanligt att arkitekten ritar utan att föra dialog med leverantören, detta upplever 

intervjupersonerna vara den största orsaken till att fel uppstår i handlingarna. Utan dialog är 

det vanligt att arkitekten frångår leverantörens sortiment och ändrar detaljer i leverantörens 



14 
 

produkter för att uppnå önskad gestaltning, utan att veta vilka resurser som krävs för att 

genomföra dessa ändringar. En av de intervjuade förklarade ”om arkitekten inte fört dialog 

med den tänkta leverantören i tidigt skede brukar vi från leverantörens sida betrakta 

bygghandlingen mer som en granskningshandling, då den helt enkelt inte är färdig för 

leverantören att offerera på”.  

 

Det förekommer även att arkitekten inte lyssnar till leverantörens råd. Ett exempel som erhölls 

från en leverantör var att arkitekten ritat en systemvägg som inte uppfyllde kraven för 

installationsutrymme för en strömbrytare. Leverantören kontaktade arkitekten och påpekade 

problemet, men arkitekten gjorde inte de nödvändiga ändringarna. Detta resulterade i sin tur 

att leverantören inte kunde lämna anbud enligt offert och problemet kvarstod fram tills 

byggskedet. 

 

Det framkommer även att inköparen på entreprenörens sida ibland är anledningen att 

bygghandlingar måste ritas om, de upplever att inköparen ofta tenderar att välja leverantören 

med det billigaste alternativet. Ofta har det billigaste alternativet stora avvikelser från den 

bygghandling de lämnar anbud och uppfyller heller inte de ursprungliga kraven enligt anbudet. 

De dyrare anbuden kanske istället lämnar offert på bygghandlingen utan avvikelser, 

leverantörerna menar att inköparen ibland kan missa detta. När inköparen godtagit den lägre 

offerten förekommer det att entreprenören ber arkitekten godta avvikelselistan som den 

billigare leverantören lämnat i sitt anbud och rita om sina bygghandlingar enligt dessa 

avvikelser.  

 

En leverantör menar att upphandlingen många gånger kan vara orsaken till att leverantören får 

felaktiga byggnadshandlingar. Påståendet förklaras med ett exempel där leverantören i tidigt 

skede arbetat fram en bra lösning gemensamt med arkitekten, men under upphandlingsskedet 

tar entreprenören kontakt med flera andra leverantörer som medför att ritningarna ändras. Efter 

dessa ändringar fungerar inte längre den tidigare utarbetade lösningen med leverantörens 

produkt. 

 

En respondent som levererar fasader av glas, förstår att det blir problem med just deras 

produkter då de är så komplexa och svåra att rita. Projektering av stora glaspartier kräver 

speciella kunskaper och erfarenhet inom produkten som många arkitekter omöjligen kan 

förväntas besitta. 

 

En leverantör tycker att det blivit sämre bygghandlingar nu än då han började arbeta får många 

år sedan, detta tros bero på det höga tempot som äger rum i dagsläget och att 

projekteringstiderna kortas ned.  Respondenten ansåg att de nya inte riktigt får tid att lära sig 

arbetet och kunskapsåterföringen är undermålig då de som är duktiga på sitt arbete har fullt 

upp i och med det höga tempot och på så sätt har de inte riktigt tid att lära upp de nya.   



15 
 

6.1.1.3 Förbättringsmöjligheter  

I följande del sammanfattas leverantörernas uppfattning och synpunkter om de 

förbättringsmöjligheter som finns. 

 

För att kompatibiliteten mellan arkitektens ritningar och den föreskrivna leverantörens 

produkter ska fungera bör arkitekten välja produkter från leverantörens 

hemsida/produktkatalog och endast ändra de detaljer som leverantören anger som valbara 

egenskaper. Leverantören ska på sin hemsida eller i sin produktkatalog tydligt ge information 

om vilka förändringar av produkten som är möjliga.  Om arkitekten vill genomföra ändringar 

som avviker från produktkatalogen bör denne ta kontakt med den tänkta leverantören och 

undersöka om möjligheten finns att genomföra dessa.  

 

I de fall där arkitekten tar hjälp av leverantören tidigt i projekteringsskedet upplever 

intervjupersonerna att det oftast blir rätt från början och sälla förekommer några större problem. 

Leverantörerna föredrar att arkitekten i tidigt skede inte bör vara för detaljerade, utan istället 

vara tydliga med de krav som ställs på produkten utifrån systemhandlingen, samt en enkel 

skiss, då kan leverantörerna oftast föreslå en välarbetad lösning som uppfyller kraven. 

Arkitekten kan sedan utifrån förslaget ägna sig fritt åt sin gestaltning, men ändå ha återkoppling 

med leverantör för feedback om vad som är lämpligt rent praktiskt.  

 

Respondenterna tycker att det är bättre att arkitekterna tar konsulthjälp om de är osäkra. När 

en leverantör är med som rådgivare torde lösningarna matcha de produkter och lösningar som 

används inom branschen. Leverantörerna stärker även att genom konsulthjälp så innebär det 

inte nödvändigtvis att arkitekten låser sig vid den konsulterande leverantörens produkter, utan 

snarare att de vill erbjuda rådgivning så att funktion, utformning och kompabilitet i sin helhet 

blir rätt från början. 

 

Leverantörerna vill att egenkontrollen från inköpare ska bli bättre och att verkligen ta den tid 

som krävs för att granska bygghandlingarna och vad som egentligen står i 

förfrågningsunderlaget. Sedan vill de också att inköparen endast lämnar de ritningar som är 

relevanta för leverantören, då ett överflöd av ritningar bara gör det svårare för leverantören att 

granska dessa.  

 

Dialog i tidigt skede pekas ut av samtliga leverantörer som det viktigaste för en att få en bra 

slutprodukt. En respondent förklarade att det bästa projekt de hade deltagit i var då de deltagit 

i ett tidigt skede och bildat en arbetsgrupp tillsammans med arkitekten, inköparen och 

entreprenören. De arbetade i en samverkansentreprenad där arkitekten inte hade färdiga 

ritningar utan allt utgick ifrån skisser och visioner som tagits fram. Leverantören ritade upp 

detaljer och de partier de kunde leverera sedan fick arkitekten godkänna dessa ritningar och se 

till att det blev enligt den utformning som var tänkt. Alla parter möttes en gång i veckan och 

hade god kontakt med varandra genom hela processen. Detta tror leverantören är ett 

framgångskoncept för att lyckas leverera en bra slutprodukt som alla är nöjda med.    
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Leverantörerna tycker att de som är kunniga inom branschen borde få mer tid att lära upp de 

nya för att undvika att kunskap går förlorad inför nästkommande generationsväxling.   

6.1.2  Inköpare 

I detta kapitel redovisas resultatet av intervjustudien med inköparna. Inköparna som deltagit i 

denna intervjustudie arbetar på entreprenören sida. De hanterar bygghandlingar på daglig basis 

och har under projektens gång kontakt med både leverantörer och arkitekter. Inköparna som 

deltagit i intervjun har lång erfarenhet av yrket. De intervjuade inköparnas huvuduppgift är att 

handla upp material och entreprenörer utefter de bygghandlingar som erhållits från arkitekten 

till en viss budget. 

6.1.2.1 Brister i bygghandlingar  

I följande del sammanfattas inköparnas uppfattning och synpunkter om brister och kvalitet i 

bygghandlingar. 

 

De tillfrågade medger att problem mellan arkitektens handlingar och leverantörens produkter 

uppstår väldigt ofta. Ett exempel som en inköpare påpekar är att fel uppstått när arkitekten ritat 

in en viss typ av sensor till en dörr som inte leverantören kan garantera funktion på eftersom 

dessa inte är testad tillsammans med dennes produkter, även att sensorn suttit på ett sådant 

ställe som kunnat påverka brandkravet.  

 

Ett annat vanligt problem med bygghandlingar är att arkitekten ofta föreskriver en speciell 

leverantör, men då inköparen skickar vidare dessa handlingar till den föreskrivna leverantören 

så speglar inte handlingen de produkter som finns i leverantörens sortiment. Därför måste 

leverantören projektera nya handlingar för att dessa ska vara anpassade till dennes produkter 

och möta de specifikationskrav som ställs. Detta tydliggör inköparen genom ett exempel där 

arkitekten ändrat en dörr från leverantören i estetiskt syfte, detta gör att flera egenskaper 

förändras. När inköparen sedan skulle köpa in dörren så förklarade leverantören att arkitekten 

modifierat en standarddörr och att den därför inte finns som standard i produktkatalogen. 

Leverantören förklarade att de inte kan garantera funktionskraven som föreskrivits i 

handlingarna eftersom den ritade dörren frångår sortimentet och är en otestad produkt.  

 

Andra problem de intervjuade personerna också uppfattat är att leverantören ofta ger ett 

felaktigt anbud som inte är i enlighet med de specifikationskrav som arkitekten föreskrivit i 

ritningarna. Det finns även problem med att det projekteras dubbla handlingar, detta 

exemplifierade en inköpare genom att berätta att arkitekten ritar upp kök som sedan lämnas till 

återförsäljaren som i sin tur ska lämna handlingarna till kökstillverkaren där de ritar upp köket 

igen. Då ska arkitekten ha betalt för sina köksritningar samtidigt som kökstillverkaren ska ha 

betalt för sina.  
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6.1.2.2 Orsaker till brister i bygghandlingar  

I denna del sammanfattas inköparnas uppfattning och synpunkter om vilka orsaker som ligger 

bakom de problem som uppstår. 

 

De intervjuade inköparna tycker många gånger att felen handlar om att kontakten mellan 

parterna inte varit tillräcklig. Är kontakten tillräcklig borde arkitekten veta vad som kan ändras 

i leverantörens produkter och vad som inte kan ändras utan att det tillkommer någon extra 

kostnad eller inte uppfyller rätt funktion.    

 

Inköparna påpekar även att det är en tuff konkurrens hos leverantörerna på marknaden. För att 

hålla nere priserna så pressar de ner sina offerter och offererar det billigaste som går att erbjuda 

och skriver istället stora avvikelselistor till dessa eftersom deras produkter skiljer sig från 

arkitektens föreskrifter i bygghandlingen. Är inte inköparen vaksam på detta kan det bli 

fördyrande, eftersom leverantören gjort sin avvikelselista kan de hänvisa till att de lämnat en 

offert på det som efterfrågas.  

 

De intervjuade har många teorier till varför det uppstår bister i bygghandlingar, den största 

orsaken de upplever är brist på tid. Handläggningstiderna blir kortare och kortare med färre 

personer som har tid att granska handlingarna noggrant. Intervjupersonerna tycker också att det 

generellt blir mer fel i bygghandlingar om beställaren inte ställer tydliga krav på arkitekten vad 

kostnaden får vara och vad som förväntas av den färdiga produkten. 

6.1.2.3 Förbättringsmöjligheter 

Denna del förklarar och sammanfattar de förbättringsförslag som framkommit under 

intervjustudien för de intervjuade inköparna.   

 

Intervjupersonerna menar att det skulle vara bättre om leverantören svarar rättvist på 

arkitektens ritningar och endast lämnar anbud på det som verkligen föreskrivs i ritningarna sett 

till ställda krav, utformning och så vidare. På så vis blir det enklare att jämföra leverantörernas 

anbud och handla upp det som faktiskt är det billigaste och bästa alternativet för projektet. 

 

Mer kontakt mellan arkitekten och leverantören skulle leda till att arkitektens ritningar bättre 

går att anpassa till leverantörens produkter och behovet av att projektera dubbelt skulle minska. 

Intervjupersonerna tycker att det blir mindre problem i projekteringen om arkitekten, genom 

mindre detaljerade handlingar, redovisar gestaltning samt ställer funktionskrav och sedan låter 

tillverkaren eller leverantören arbeta fram mer detaljerade handlingar när denne blivit 

upphandlad.  

 

Om beställaren ställer tydligare ekonomiska krav på arkitekten kommer denne inte rita 

någonting som är alldeles för dyrt eller måste specialtillverkas hos leverantören, då kanske de 

skulle utgå mer från standard och det som redan finns i leverantörens produktkatalog.       
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6.1.3  Arkitekt 

I detta kapitel redovisas resultatet av intervjustudien med arkitekterna. De arkitekter som 

deltagit i denna studie är arkitekter med flera års erfarenhet och tillhör några av de stora 

arkitektfirmorna. Den roll som arkitekterna har är att rita och planera byggnader på uppdrag av 

en beställare. Arkitekten har ofta stort samordningsansvar och jobbar för att lagkrav, 

myndighetskrav samt beställarens krav uppfylls med föreslagna lösningar. Då arkitekten 

stämplar sin ritning till en bygghandling ska den vara detaljerad nog för att kunna bygga efter. 

6.1.3.1 Brister i bygghandlingar  

I följande del sammanfattas arkitekternas uppfattning och synpunkter om brister och kvalitet i 

bygghandlingar. 

 

Arkitekterna som deltagit i studien känner igen det beskrivna problemet väl. En Intervjuperson 

bekräftar att det förekommer att arkitekten ritar in produkter som inte matchar någon produkt 

från någon specifik tillverkare men att detta förekommer både medvetet och omedvetet. Det är 

också vanligt att arkitektens föreslagna lösning inte är praktisk genomförbar, ett exempel som 

återberättas var då en arkitekt ritat en dörr med önskan om en viss brandklass i kombination 

med ett stort glas i dörren. Att hitta en tillverkare som kunde uppfylla brandkraven i 

kombination med större glasparti visade sig vara omöjligt, ingen leverantör hade en produkt 

som liknade arkitektens lösning och ingen leverantör kunde heller lämna några garantier om 

tillverkningen av dörren skulle ske enligt arkitektens ritningar då ingen liknande dörr testats 

för de ställda kraven.  

 

Ibland när arkitekten ritar en egen produkt och redovisar produkten i sina detaljritningar och 

uppställningsritningar är det förekommande att leverantören anser att arkitekten inte beskrivit 

de uppgifter leverantören behöver. Som ett exempel på detta berättar en arkitekt om ett projekt 

där de ritat en trapp med all nödvändig information de trodde skulle behövas för att tillverka 

trappan, men de tillverkare som blev tillfrågade svarade att de inte kunde bygga den föreslagna 

trappan med den information de erhållit, utan hade istället egna, alternativa, lösningar.  

 

I de fall arkitekten väljer att frångå de standardprodukter som finns på marknaden, för att rita 

något eget, är det vanligt att arkitektens föreslagna lösning inte är tillräckligt väl bearbetad. 

Intervjupersonen berättar att leverantören nästan alltid föreslår alternativa lösningar efter att ha 

granskat arkitektens handlingar som ofta visar sig vara billigare och enklare att utföra. En 

arkitekt delar med sig av sin erfarenhet då en trapp ritats som skulle vara utformad på ett visst 

sätt för att få en viss stil. Arkitekten angav saker som steghöjd, djup, beskrivningar för 

infästning och utformning av trappräcke och dylikt. Sedan skickades ritningarna till en 

trapptillverkare för att se om trappan skulle vara möjlig att bygga. Tillverkaren granskade 

ritningen men föreslog en alternativ lösning som den intervjuade arkitekten beskrev som 

“hundra gånger bättre”. 
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6.1.3.2 Orsaker till brister i bygghandlingar 

I denna del sammanfattas arkitekternas uppfattning och synpunkter om vilka orsaker som ligger 

bakom de problem som uppstår. 

 

Arkitekterna förespråkar dialog och menar att projekteringen blir mycket enklare för deras del 

om beställaren är tydlig med vilka som ska leverera dörrar, trappor och dylikt, då hade 

arkitekten kunnat välja leverantörernas produkter från deras hemsida och kompatibilitet skulle 

då säkerhetsställas. Orsaken till att detta inte går är då LOU ofta begränsar denna möjlighet för 

att främja konkurrens. 

 

Arkitekterna förklarar vidare att en orsak till att inkompatibilitet mellan handlingar och 

produkter uppstår, beror i vissa fall på att arkitekten inte kollar igenom vilka typer av produkter 

som redan finns på marknaden. Istället börjar egna lösningar direkt ritas utan att kolla vad som 

redan finns. Sedan glömmer de att kontrollera sin lösning mot vad tillverkarna faktiskt kan 

tillverka. En arkitekt hos en av de stora arkitektfirmorna säger: “Jag tror att den största orsaken 

till problemet är att arkitekten inte kontrollerat vad denne ritat mot vad marknaden kan erbjuda. 

Man blir ivrig att rita men kan inte verklighetsförankra”. 

 

Arkitekterna upplever även ibland att det är otydligt hur detaljerade leverantören vill att 

ritningarna ska vara då en trapp exempelvis ritas upp. Vilken information är nödvändig och 

vilken information bör utelämnas. Arkitekterna upplever att leverantören ibland anser att det 

fattas information för tillverkning, andra gånger anser de att arkitekten är för detaljerad i sin 

redovisning och att det begränsar leverantören från att tillverka enligt deras beprövade 

lösningar och metoder.  

 

En annan orsak till att vissa inritade dörrar, trappor eller liknande inte matchar någon 

leverantörs produktkatalog berättar den intervjuade bero på att arkitekten vill designa en egen 

produkt. Ibland finns det inga produkter på marknaden som passar den gestaltning som är 

önskvärd och då ritar de upp en egen produkt. Tanken från arkitektens sida är då att denna 

produkt ska tillverkas specifikt för detta projekt. Således är det inget “fel” i bygghandlingen 

trots att den saknar kompatibilitet med leverantörernas sortiment.  

 

Dialog pekas ut som en viktig komponent för att undvika att det blir fel i projekteringen. En av 

arkitekterna delar med sig av ett exempel då dialogen fungerat. Arkitekten hade föreslagit en 

lösning för belysning i ett projekt. Innan det blev inritat i bygghandlingen tog de kontakt med 

elektriker och tillverkare för att försäkra sig om att de kunde göra som det var tänk och lyssnade 

till förbättringsförslag. Kostnader för genomförande kontrollerades för den tänkta lösningen 

för att säkerhetsställa att dessa inte blev för extrema. Denna dialog är väldigt viktig, menar 

arkitekten och utan dialog kommer fel eller dyra lösningar att uppstå. 

 

De intervjuade menade även att beställaren kan bidra till att det blir fel i bygghandlingarna 

genom att beställaren ofta ställer krav i systemhandlingen som är motstridiga. Ett exempel var 

då en beställare önskat en rullport som skulle vara ATEX-klassad, samt hålla tätt för ett visst 
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lufttryck. Då arkitekten kollade med diverse tillverkare av portar upptäcktes det att ingen 

tillverkare i Sverige kunde inte leverera eller tillverka denna port. Arkitekten fick då meddela 

beställaren att se över sina krav. Beställaren ställer alltså omöjliga krav på vissa produkter. Den 

intervjuade belyser ännu en gång hur viktigt det är att arkitekten granskar det denne ritar, annars 

blir det lätt att dessa typer av “omöjliga” produkter blir inritade i handlingarna.  

 

Det förekommer brist av egenkontroll, menar en arkitekt och förklarar att det inte finns någon 

rutin att det som ritas måste kontrolleras gäntemot produkter som kan levereras. Det är upp till 

arkitekten att ta eget ansvar över sådan kontroll. Arkitekterna belyser att de allra flesta 

arkitekter har god kontroll och att de självklart vill rita så bra och användbara handlingar som 

möjligt men det inte alltid finns tid att kontrollera varje liten detalj. Arkitekterna upplever att 

det förekommer tidsbrist och att de gånger missar uppstår är då tiden är för knapp. 

 

Då arkitekten frångår standardprodukter i syfte att uppnå önskat utseende visar det sig ibland 

att produkten blir väldigt dyr och förkastas av den ekonomiskt ansvarige. En arkitekt förklarar 

att orsaken till att många lösningar som arkitekten föreslår visar sig vara dyra att genomföra 

beror på att arkitekter i sin utbildning saknar ekonomiska kurser, samt att många saknar 

kunskap om vad det kostar för leverantörerna att ändra även de minsta detaljerna. 

6.1.3.3 Förbättringsmöjligheter 

Denna del förklarar och sammanfattar de förbättringsförslag som framkommit under 

intervjustudien för de intervjuade arkitekterna.     

 

I tidigt skede då leverantörerna är okända för arkitekten bör arkitekten i första hand rita efter 

standardlösningar och inte hålla detaljnivån högre än vad som krävs i ett förfrågningsunderlag. 

I de fall  något speciellt ritas som med stor sannolikhet avviker från framtida leverantörers 

sortiment bör arkitekten redan i detta tidiga skede undersöka och utvärdera dennes lösning, sett 

till tillverkningsbarhet och kostnad. 

 

Angående otydlighet om vilken information tillverkarna behöver för tillverkning tycker en 

arkitekt att det vore bra om branschen kommer överens om att exempelvis alla trapptillverkare 

ska ha en gemensam mall, där det förklaras vilka uppgifter som krävs för att garantera att 

trappan går att tillverka. Arkitekterna skulle då kunna rita efter deras riktlinjer och 

entreprenören/beställaren kan sedan skicka till alla leverantörer som då kan lämna pris. Detta 

saknas idag och arkitekten får då “gissa” sig till vilka uppgifter som tillverkarna vill ha i diverse 

uppställningsritningar och detaljritningar. 

 

Arkitekten medger själv att kontakt med leverantören kan bli betydligt mycket bättre för att 

kontrollera vad som finns i produktväg och vad som kan förändras. Sedan menar en respondent 

att arkitekterna bör försöka rita efter så mycket standardprodukter som möjligt eftersom 

leverantören har väletablerade och testade produkter.  
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Om arkitekten har mer kontakt med leverantören kan de på så vis försäkra sig om att produkten 

går att tillverka om den frångår standard. Arkitekten tycker att det borde bli lättare att få ett 

grepp om vad priset på den specialtillverkade produkten kommer att kosta ifall de för 

kontinuerlig kontakt med tillverkaren eller leverantören.  

6.1.4 Sammanställning av intervjustudie 

 

I denna del redovisas i korthet de huvudpunkter som framkommit under intervjustudien. Tabell 

1 nedan redovisar överskådligt brister, tabell 2 redovisar orsaker och tabell 3 redovisar 

förbättringsmöjligheter. 

 

 

Tabell 1. Tabellen visar kortfattat de brister som uppmärksammades under intervjustudien. 

Roll Leverantör Inköpare Arkitekt 

Brister ● Föreslagna lösningar är inte 

kompatibla med 

leverantörers sortiment. 

● Modifieringar av produkter 

som leder till att krav ej 

uppfylls. 

● Uppställningsritningar och 

detaljritningar går inte 

tillverka efter. 

● Föreslagna lösningar är 

inte kompatibla med 

leverantörernas 

sortiment 

● Funktionskrav som inte 
uppfylls vid föreskriven 
produkt 

● Uppställningsritningar 
och detaljritningar går 
inte tillverka efter 

● Föreslagna lösningar är 

inte kompatibla med 

leverantörers sortiment. 

● Föreslagen lösning är inte 
praktiskt genomförbar 
eller tillverkningsbar. 

● Uppställningsritningar och 
detaljritningar går inte 
tillverka efter. 

● Föreslagna lösningar är 
väldigt dyra och onödigt 
komplicerade. 
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Tabell 2. Tabellen visar kortfattat de orsaker som uppmärksammades under intervjustudien. 

 Leverantör Inköpare Arkitekt 

Orsaker ● Brist på dialog mellan 
arkitekt och leverantör 

● Arkitekten saknar den 
kunskap som krävs för 
korrekt projektering av 
vissa produkter. 

● Inritade produkter 
kontrolleras inte mot vad 
marknaden har att erbjuda. 

● Tidspress i 
projekteringsskedet gör att 
kommunikation mellan 
arkitekt och leverantör, 
samt egenkontroll, inte 
hinns med. 

● Produktkataloger från 
leverantörer ger inte 
arkitekterna den 
information som är 
nödvändig. 

● Arkitekten vet sällan hur 
ändringar av färdiga 
produkter påverkar 
kostnaden. 

● Arkitekten lyssnar inte till 
leverantörens råd. 

● Upphandling skapar 
ändringar i bygghandlingar 

● Brist på dialog mellan 
arkitekt och 
leverantör. 

● Leverantörer avviker i 
upphandlingen från 
bygghandling. 

● Tidspress i 
projekteringsskedet 
gör att olika aktörer 
inte hinner granska 
handlingarna som de 
borde. 

● Brist på dialog mellan 
arkitekt och leverantör. 

● LOU gör att arkitekten inte 
får bestämma 
tillverkare/leverantör på det 
som ritas. 

● Brist på egenkontroll från 
arkitektens sida, kontrollerar 
inte alltid att det som ritats 
går att tillverka. 

● Arkitekten gör ibland egna 
lösningar utan att först 
jämföra om det finns färdiga 
produkter som möter dennes 
önskemål. 

● Leverantörerna är otydliga 
vilken information och 
detaljeringsgrad de kräver av 
arkitekten. 

● Okompatibilitet är ibland 
medvetet då arkitekten vill 
designa en egen vara 

● Beställarens krav skapar 
problem. Ibland omöjligt att 
hitta produkter som möter de 
krav som beställaren ställer, 
leder till att “omöjliga” 
lösningar ritas in om inte 
arkitekten är uppmärksam 

● Tidsbrist i 
projekteringsskedet medför 
att kontrollen av den inritade 
lösningen inte jämförs med 
tillverkare. 
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Tabell 3. Tabellen visar kortfattat de förbättringsmöjligheter som uppmärksammades under 

intervjustudien. 

 Leverantör Inköpare Arkitekten 

Förbättrings-
möjligheter 
 

● Mer dialog i tidigt skede 

mellan arkitekt och 

leverantör. 

● Arkitekterna bör ta 

konsulthjälp om de är osäkra. 

● Då en leverantör föreskrivits 

bör arkitekten använda sig av 

produkter från leverantörens 

produktkatalog/hemsida och 

endast ändra de egenskaper 

som anges som valbara. 

● Leverantören ska på sin 

produktkatalog/hemsida 

tydligt ge information om 

vilka förändringar av 

produkten som är möjliga. 

● Då arkitekten gör ändringar 

som avviker från 

produktkatalogen bör denne 

ta kontakt med den tänkta 

leverantören innan ändringen 

ritas in. 

● Arkitekten bör i tidigt skede 

inte vara för detaljerade, utan 

istället vara tydliga med de 

krav som ställs på produkten 

utifrån systemhandlingen, 

samt en enkel skiss, så kan 

leverantörerna oftast föreslå 

en generell lösning som 

uppfyller kraven. 

● Egenkontrollen från inköpare 

leverantör kan bli bättre, bör 

granska bygghandlingarna 

noga och kolla noga vad som 

egentligen står 

förfrågningsunderlaget. 

● Krävs mer 
kommunikation 
mellan arkitekt och 
leverantör 

● Leverantörerna ska 
vid anbud endast 
lämna anbud på det 
som verkligen 
föreskrivs i 
ritningarna. 

● Arkitekten bör inte 
vara så detaljerad, 
beskriv utseendet och 
funktionskraven så 
kan framtida 
leverantör föreslå väl 
bearbetade lösningar. 

● Om beställaren ställer 
tydligare ekonomiska 
krav på arkitekten 
kommer denne inte 
rita någonting som är 
alldeles för dyrt som 
måste specialtillverkas 
hos leverantören, då 
kanske de skulle utgå 
mer ifrån standard och 
det som redan finns i 
leverantörens 
produktkatalog. 

 

● Krävs mer kommunikation 
mellan arkitekt och 
leverantör 

● Detaljnivån i tidigt skede 
bör inte överstiga vad som 
krävs i 
förfrågningsunderlaget. 

● Då arkitekten i tidigt skede 
ritar något speciellt som 
sannolikt avviker från 
marknadens utbud bör 
denne redan i detta tidiga 
skede undersöka och 
utvärdera lösningen, sett 
till tillverkningsbarhet och 
kostnad. 

● Bra om branschen kommer 
överens om att exempelvis 
alla trapptillverkare ska ha 
en gemensam mall, där det 
förklaras vilka uppgifter 
som krävs för att garantera 
att trappan går att tillverka. 
Arkitekterna skulle då 
kunna rita efter deras 
riktlinjer och 
entreprenören/beställaren 
kan sedan skicka förfrågan 
till alla leverantörer som då 
kan lämna pris. 

● Bör försöka rita efter så 
mycket standardprodukter 
som möjligt 
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6.2  Resultat av enkäter 

Enkätundersökningen har skickats ut till arkitekter, leverantörer, arbetsledare och platschefer. 

Det är tjugo personer som deltagit i undersökningen och spridningen har varit relativt jämt 

fördelad till varje arbetsroll. Denna del redovisar svaren i enkätundersökningen. Hela enkäten 

återfinns i Bilaga 2.      

 

Enkäten ger deltagaren en kort beskrivning av problemet enligt följande: 
 

Bakgrund: 

I branschen händer det idag att det ibland “dubbelprojekteras” då arkitekternas 

bygghandlingar inte alltid stämmer överens med leverantörens produkter.  Det kan 

exempelvis vara ritningar av en trapp som saknar relevant information eller ritningar 

av en dörr som inte stämmer överens med leverantörens sortiment eller inte uppfyller 

vissa krav. Detta gör att leverantören måste göra nya bygghandlingar som fungerar med 

dennes sortiment, samtidigt som arkitektens bygghandlingar blir överflödiga eller 

måste ritas om. 

 

Enkätens första fråga var huruvida svarspersonen har erfarenhet av liknande fall. Diagrammet 

nedan, Figur 2, visar att en övervägande majoritet av de tillfrågade anger att de har erfarenhet 

av liknande fall. 

 
Figur 2. Andel deltagare som har erfarenhet av det beskrivna problemet. 
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Diagrammet enligt Figur 3 nedan visar att de allra flesta av de deltagande även anser att detta 

är, eller delvis är, ett problem. Endast 10 procent ser ingen problematik. 

 
Figur 3. Redovisar den andel av deltagarna som ser en problematik enligt 

bakgrundsbeskrivningen 

 

 

Diagrammet i Figur 4 nedan berättar vilka arbetsroller som deltagit i enkätundersökningen. 

Detta för att kunna se hur de olika arbetsrollerna uppfattar problemet samt att de som deltagit 

i undersökningen också har en betydande roll för studiens kvalitet.    

 
Figur 4 visar arbetsfördelningen på deltagarna i enkäten. 
 

 

Ett konkret exempel ges i frågan enligt Figur 5 nedan där deltagarna ger sin åsikt på vem som 

bör rita bygghandlingar till en trappa. Cirkeldiagrammet visar att majoriteten av deltagarna 

anser att arkitekten bör göra bygghandlingarna för en trapp, men även att många av deltagarna 

delar uppfattningen att leverantören bör göra dessa bygghandlingar.       
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Figur 5. Redovisar vem deltagarna anser bör göra bygghandlingar till en trappa. 
 

Om svaren ovan studeras för varje individuell arbetsroll tycker tre av sex arkitekter att 

leverantören borde göra bygghandlingar till en trappa. Två av leverantörerna tycker att 

leverantören ska göra bygghandlingar till en trappa medan en inte vet. Majoriteten av 

projektledarna/arbetsledare tycker att arkitekten ska göra bygghandlingar till en trappa. 

Inköparna har delade meningar där hälften tycker arkitekt och hälften leverantör.  

 

 

Nästa fråga, se Figur 6, utreder vem respondenterna generellt anser bör rita bygghandlingar för 

en leverantörs produkter. 

 
Figur 6 visar vad deltagarna tycker om vem som ska göra ritningar på leverantörens 

produkter. 
 

Enkäten utreder i Figur 7 nedan vilka orsaker respondenterna tror ligger till grund för att 

problem uppstår i bygghandlingar mellan arkitekter och leverantörer. Av figuren nedan 

framgår det att respondenterna anger att kunskapsbrist är den vanligaste orsaken till att det 

uppstår problem, hela 75 procent av de som deltagit i studien belyser detta. Knapphändig 

information/samordning är också en vanlig orsak då 60 procent av respondenterna anger detta. 

Vidare svarar 40% av de tillfrågade att det finns övriga orsaker som ligger till grund för 
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problemet medan 20 procent även anser att det råder brist på motivation och/eller engagemang 

som leder fram till fel. 

 

Figur 7. Diagrammet visar fördelningen i procent varför fel uppstår i bygghandlingar mellan 

arkitekt och leverantör. 
 

Figur 8 nedan utreder om deltagarna tycker det uppstår mer problem i olika entreprenadformer. 

40 procent av deltagarna tycker att det uppkommer mest problem i bygghandlingarna under en 

utförandeentreprenad. Medan 20 procent tycker att totalentreprenad, eller att det inte har någon 

betydelse vilken entreprenadform det är. Sedan är det 20 procent som inte vet eller vill inte 

svara vilken entreprenadform som är den mest problematiska.    

 
Figur 8. Diagrammet visar huruvida problemet är mer förekommande inom en viss 

entreprenadform. diagrammet visar vilken entreprenadform deltagarna tycker orsakar mest 

problem 

 

I Figur 9 nedan redovisas enligt deltagarna vem som oftast gör bygghandlingar för en 

leverantörs produkter. I figuren framgår det att arkitekten är den som oftast eller alltid gör 

bygghandlingar för leverantörens produkter, men att det även förekommer att leverantören ritar 

egna bygghandlingar för sina produkter.  
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Figur 9. Diagrammet redovisar vem som oftast ritar bygghandlingar för leverantörens 

produkter. 
 

Vidare i enkäten besvaras frågan om arkitekten har tillgång till informationen denne behöver 

för att framställa bygghandlingar till leverantörens produkter. Figur 10 visar att enbart 15 % 

som svarar att de har tillgång till all information som krävs, samtidigt svarar majoriteten av 

deltagarna att arkitekten oftast har tillgång till informationen som krävs. 20 % uppger däremot 

att arkitekten inte eller sällan har den information som krävs. 

 

 
Figur 10. Diagrammet redovisar om arkitekten har tillgång till den information som krävs. 
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Kommunikationen mellan arkitekt och leverantör anses vara viktigt. I Figur 11 framgår det att 

deltagarna delar denna uppfattning. Ingen anser att kommunikationen är oviktig. 

 
Figur 11.  Redovisar deltagarnas svar på frågan om kommunikation är viktigt.  
 

 

Figuren nedan visar ett delat resultat på frågan om kommunikationen mellan arkitekt och 

leverantör är viktig. I Figur 12 redovisas det att hela 50 % uppger att kommunikationen sällan 

eller aldrig är tillräcklig, 40 % anser däremot att kommunikationen oftast är tillräcklig. Ingen 

av deltagarna upplever att kommunikationen alltid är tillräcklig. 

 

Figur 12. Diagrammet redovisar deltagarnas uppfattning om kommunikationen mellan arkitekt 

och leverantör. 

 
Majoriteten av deltagarna anser att det finns en problematik med att leverantörerna gör 

bygghandlingar till sina egna produkter utifrån de krav arkitekten ställer, detta framgår i Figur 

13.   
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Figur 13, Diagrammet visar att majoriteten ser problematik att leverantören gör 

bygghandlingar på sina produkter utifrån kraven. 
 

Utöver de svarsalternativ som erbjuds i figuren ovan får även deltagaren möjligheten att 

motivera sitt svar i fritext huruvida problematiken upplevs enligt frågan i Figur 13. 

Motiveringarna som lämnades av deltagarna redovisas nedan. Varje nytt stycke indikerar ett 

unikt svar från en deltagare. 

 

Det måste finnas någon ansvarig för samordning som har helhetsgrepp över projektet 

som en arkitekt ska ha. En leverantör ser bara till sin del. 

 

Du minskar konkurrensen. 

 

Stänger ute konkurrens. Risk för att endast deras lösning kommer med. 

 

Eftersom leverantören inte känner till önskad funktion, utseende mm. Konkurrerande 

fabrikat kommer ej ha möjlighet att offerera, alla räknar på olika saker. 

 

Hantering av förändringar och kommunikation med övriga måste säkerställas. 

 

Arkitekten kan inte veta vilken maskinpark och metodik tillverkaren använder. 

 

Leverantören har sällan, eller aldrig den helhetssyn om projektet som exempelvis en 

arkitekt har. Inte så konstigt kanske? Leverantören ser ju bara till sina produkter och 

hur dessa ska arbetas in på det sätt som leverantören tycker är lämpligast. Beställaren 

har ju anlitat en arkitekt (oftast) för att ha hand om gestaltningen i ett projekt och det 

lär bli ganska spretigt om fler skulle in i projektet och börjar gestalta. 

 

Man ska inte glömma att ett viktigt gestaltningselement i ett hus är utformningen av 

sina element, då man vill som arkitekt ha möjlighet att påverka detta. Tyvärr hamnar 

samtalet oftast på andra synpunkter och man identifierar inte denna uppgift på riktig. 

En hantverkare eller leverantör bör ha tillräcklig frihet för att utföra sitt yrke, men man 
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ska samordna kvaliteten på element. Då detta är en fråga om hur bygger man ihop olika 

byggnadsdelar. Arkitektur är inte en kosmetisk händelse. 
  

 

Av Figur 14 nedan visar att majoriteten inte ser någon problematik med att arkitekten gör 

bygghandlingar till leverantörens produkter.  

 
Figur 14, Diagrammet visar att majoriteten inte ser någon problematik att arkitekten gör 

bygghandlingar på leverantörens produkter. 
 

Som föregående fråga erbjuds deltagarna även i denna fråga motivera sitt svar i fritext hur 

problematiken upplevs om att arkitekten gör bygghandlingar till leverantörens produkter. 

Motiveringarna som lämnats redovisas nedan. Varje nytt stycke indikerar ett unikt svar från en 

deltagare. 

 

 

Arkitekten vet inte vem som kommer leverera produkten då köpet gör baserad på 

bygghandlingar för dessa delar. 

 

För många faktorer som påverkar utförandet. Som en arkitekt omöjligen kan ha 

kunskaper om. 

 

Om inte A tar reda på så mycket fakta om produkten som behövs för ett korrekt 

utförande som tex. ställmån, drevmån, inbyggnadsdjup mm. 

 

Risk att man inte vet vilka verktyg och metoder som är tillgängliga. 

 

Som sagt, det gäller att skilja på bygghandlingar (som kan tas fram av arkitekt eller 

leverantör, det senare vid totalentreprenad) och tillverkningsritningar (som 

leverantören svarar för i de allra flesta fall av förklarliga skäl), ibland behövs båda och 

ibland inte, men det är sällan som arkitekten kan göra tillverkningsritningar då olika 

leverantörer har olika sätt att översätta ett arkitektunderlag till sin produktion. 
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Arkitektens ansvar är att oavsett produkt få ihop helheten, upphandlingen får inte 

försämras av hur arkitekten ritar utan man måste vara öppen för flera olika lösningar. 

 

Om arkitekten inte har tillräcklig kunskap kan det bli fel. 

 

När man jobbar för att anpassa ett specifikt system till en viss situation eller när 

utformningen av en byggnadsdel är påverkad på sin tillverkningsprocess det är omöjligt 

för arkitekterna att bli tillräcklig effektivt. Min åsikt är att svaret till detta är god 

kommunikation under produktionstid och förståelse att en bygghandling har en skild 

betydelse för projektörer och leverantörer / hantverkare. Detta hittar sina gränser mellan 

de olika yrkeskompetenser. Det vore bättre om projektörer har möjlighet att prata med 

hantverkare under projekteringstiden för att hitta de bästa strategier för att 

kommunicera till hantverkare / leverantörer vid bygghandlingsskedet. Tyvärr i 

verkligheten brukar detta samtal bli med försäljare eller andra personer som har liten 

eller begränsad kunskap om byggprocessen. 

  

Avslutande enkätfråga är frivillig där deltagarna får lämna egna reflektioner och förslag till 

förbättringar. De reflektioner och/eller förbättringsförslag som deltagarna lämnat redovisas i 

Bilaga 3. 
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7. Analys och diskussion 

I följande kapitel analyseras den information som inhämtats via intervjustudien och 

enkätundersökningen. Brister med den empiriska undersökningen kommer diskuteras och 

huruvida frågeställningarna blivit besvarade även diskutera trovärdigheten och lämpligheten i 

studiens metod. 

7.1  Analys av brister 

Det finns ett flertal olika orsaker till att bygghandlingar mellan arkitekt och leverantör blir 

bristfälliga. Med brister i handlingar menas, problem som medför att någon måste omarbeta 

dessa eller lägga ytterligare resurser på att tolka informationen utöver det som krävs. De 

tydligaste förekommande orsakerna till brister i bygghandlingar mellan arkitekt och leverantör 

sammanfattas och analyseras i följande kapitel   

 

Resultaten av intervjustudien och enkätundersökningen bekräftar att brister i bygghandlingar 

är ett verkligt problem. De typer av brister framgår överskådligt i Tabell 1, samt Bilaga 3, där 

bristerna i huvudsak utgörs av att bygghandlingar innehåller lösningar eller produkter som inte 

är kompatibla med det sortiment som leverantörerna erbjuder. Samtliga intervjupersoner hade 

erfarenheter av detta och även en stor majoritet av deltagarna i enkätundersökningen bekräftar 

problemet. Brister i bygghandlingar mellan arkitekt och leverantör som nämnts är: 

 

- Mått eller andra egenskaper som inte stämmer överens mot föreskriven produkt. 

- Funktionskrav som inte uppfylls vid föreslagen lösning. 

- Produkter som ritas existerar inte på marknaden. 

- Uppställningsritningar och detaljritningar saknar information som möjliggör 

tillverkning. 

 

Mått eller andra egenskaper som inte stämmer överens mot föreskriven produkt är ett 

förekommande problem som arkitekterna förklarar beror på att ett misstag begåtts, föreskrivs 

en produkt ska den vara identiskt med leverantörens sortiment. Orsaken till att misstag begås 

beror enligt intervjustudien på brist av granskning av egen lämnad handling, eller att arkitekten 

fått felaktig information av leverantörerna.   

 

Funktionskrav som inte uppfylls vid föreslagen lösning beskrivs av leverantörerna som ett 

vanligt problem. Orsakerna till detta spåras bland annat till tidsbrist och okunskap. Tidsbrist 

gör att arkitekten inte alltid har tid att granska ritningarna eller söka rådgivning hos 

leverantörer. Då arkitekten ibland saknar djupare kunskap om de produkter denne ritar 

förekommer det att arkitekten genom sin gestaltning omedvetet ändrar egenskaper av 

produkten som medför att specifikationer, såsom brand- och ljudkrav, inte uppfylls.  

 

Produkter som ritas existerar inte på marknaden förekommer enligt arkitekterna både 

medvetet och omedvetet. Det är inte ovanligt att arkitekten väljer att själv rita en produkt, då 

befintliga produkter på marknaden inte uppfyller arkitektens önskemål om gestaltning. Detta 
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kan missuppfattas av entreprenörer eller leverantörer som att ett misstag begåtts i 

projekteringen, men så är alltså inte alltid fallet. Då arkitekten väljer att rita egna produkter är 

det extra viktigt att uppställningsritningar och detaljritningar innehåller den information som 

krävs för tillverkning. Det förekommer även att arkitekten ritar generella lösningar som inte 

speglar någon leverantörs produkt till hundra procent, detta då arkitekten begränsas av LOU 

att inte definiera tillverkare innan upphandling genomförts. Studien visar också att det händer 

ibland att arkitekten omedvetet ritar in produkter med krav som ingen produkt på marknaden 

uppfyller. Orsaker till detta är bland annat att det ibland inte finns några produkter på 

marknaden som möter de krav beställaren ställer, detta leder till att “omöjliga” lösningar ritas 

in om inte arkitekten är uppmärksam och kommunicerar med beställaren. Ur studien framgår 

det även att arkitekten ibland designar egna produkter, utan att först jämföra om det finns 

färdiga produkter som möter dennes önskemål. 

 

Uppställningsritningar tillsammans med detaljritningar ska enligt Bergenudd (2007) vara 

detaljerade nog för att montering och tillverkning ska möjliggöras. Ur studien framkommer det 

att detta inte alltid är fallet, varpå ritningarna inte kan anses som giltiga bygghandlingar. En 

orsak till detta är som framgår av studien är att leverantörerna ibland är otydliga vilken 

information och detaljeringsgrad de kräver av arkitekten för att möjliggöra tillverkning. 

Leverantörerna påpekar att arkitekten inte har den kunskap som krävs inom vissa områden för 

att själv rita en produkt som uppfyller kvalitets- och funktionskrav.  

7.2 Analys av orsaker med förbättringsförslag 

De vanligaste förekommande orsaker till brister som studien erhållit från intervjuerna kan 

sammanfattas i sex övergripande orsaker.  

 

Granskning 

Hultqvist och Jansson (2013) pekar ut granskning som en vital del för att säkra kvaliteten i 

handlingarna. Det är först då granskning av handlingarna som fel kan uppmärksammas. 

Intervjustudien belyser vikten av att granskning där samtliga intervjupersoner nämner brist av 

egengranskning som en stor orsak att fel uppkommer. Det framkommer att det saknas rutin för 

granskning av handlingar och att granskning ofta prioriteras bort eller glöms bort på grund av 

att projekteringsskedet präglas av tidspress. 

 

Kommunikation 

Bristande kommunikation har varit återkommande i varje intervju, även enkätundersökningen 

visar att en majoritet anser att dialog mellan arkitekt och leverantör är viktig. Ur 

enkätundersökningen framgår det att hälften av de tillfrågade anser att kommunikationen sällan 

eller aldrig är tillräcklig mellan arkitekt och leverantör. Bristande kommunikation har av 

samtliga intervjupersoner pekats ut som en bidragande orsak att fel uppstår i bygghandlingar. 

Med kommunikation avses den kontakt arkitekten och leverantör har med varandra för att 

säkerhetsställa kompatibilitet, genomförbarhet och att krav uppfylls vid projekteringsskedet. 

När kommunikationen mellan arkitekten och leverantören varit otillräcklig framkommer det av 

studien att brister i handlingar är vanligare. Kommunikationen är en viktig faktor för att 
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begränsa felen och de problem som uppstår går att lösa ofta om kommunikationen mellan 

parterna upprätthålls. Då arkitekten gör ändringar av produkter som avviker från 

produktkatalogen bör denne ta kontakt med den tänkta leverantören innan dessa ändringar ritas 

in i bygghandlingarna.  En tydlig förbättringspotential som studien visar är att 

kommunikationen måste bli bättre mellan arkitekten och leverantören.  

 

Otydligt vilken information som förväntas 

Arkitekterna upplever att det ibland är otydligt vilken information som förväntas då de designar 

egna produkter, exempelvis dörrar eller trappor. Om arkitekten inte vet vilken information 

denne bör redovisa för tillverkaren tvingas arkitekten “gissa” sig till relevant information. 

Intervjustudien samt enkätundersökningen belyser denna otydlighet. Ett förslag till förbättring 

författarna ser, utifrån de orsaker och förbättringsförslag studien belyst, är att tillverkare av 

olika produkter, exempelvis trapptillverkare, bör ta fram en gemensam mall. Mallen bör 

förklara exakt vilka uppgifter som krävs för att garantera att trappan går att tillverka hos 

samtliga tillverkare. Arkitekterna skulle då kunna rita efter denna standardmall och 

entreprenören/beställaren kan sedan skicka förfrågan till alla leverantörer som då kan lämna 

prisförslag. 

 

Kunskap 

Kunskapsbrist är även en faktor till varför handlingarna blir undermåliga. Ur 

enkätundersökningen framgår det att kunskapsbrist är den vanligaste orsaken till att fel uppstår 

i bygghandlingar. Vissa produkter som används i byggprojekt är synnerligen komplexa att 

implementera i byggnaden, det krävs lång erfarenhet och djup förståelse för att projektera 

fungerande lösningar med den kvalitet som efterfrågas. Oftast är det bara 

leverantören/tillverkaren som besitter sådan kunskap. Då arkitekten saknar viktiga kunskaper 

kring de produkter denne ritar bör kommunikation mellan parterna upprättas. Arkitekt bör alltid 

ta hjälp då denne känner sig osäker, alternativt använda sig av standardlösningar och 

standardprodukter. Arkitekten kan även försöka att inte var för detaljerade, utan istället vara 

tydliga med de krav som ställs på produkten utifrån systemhandlingen, samt en enkel skiss, så 

kan leverantörerna oftast föreslå en beprövad, generell lösning som uppfyller kraven. 

 

Tid  

Många av de intervjuade anger att det är väldigt högt tempo och på grund av detta sker inte 

granskningen av handlingen i den mån som skulle behövas. Med den rådande tidsbristen i varje 

projekt som upprättas idag är det inte heller säkert att projekteringen hinner klart och det lämnas 

ut ofärdiga handlingar som i senare skede måste göras om.   

 

LOU 

Lagen om offentlig upphandling är en stor orsak till varför inte leverantören kan komma in i 

tidigt skede. Eftersom LOU styr inköparen till att välja det billigaste alternativet, om inte 

kvalitetsförsämring kan påvisas, är det svårt för leverantören att komma in tidigt i processen 

och hjälpa till med projekteringen. På grund av detta är det svårt att upprätthålla en bra 

kommunikation mellan arkitekter och leverantörer om inte leverantörerna kan bidra med 

konsulthjälp. Arkitektens handlingar blir inkompatibla med leverantören eftersom denne inte 
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vet vilken leverantör som kommer bli upphandlad av entreprenörerna, det blir därför svårt för 

arkitekten eftersom denne inte vet vilken av alla leverantörers produkter den ska rita emot. Då 

leverantör är okänd bör arkitekten försöka hålla sig till standardprodukter och enkla lösningar, 

detaljnivån i tidigt skede bör inte överstiga vad som krävs i förfrågningsunderlaget. 

Då arkitekten i tidigt skede ritar något speciellt som sannolikt avviker från marknadens utbud 

bör denne undersöka och utvärdera lösningen, sett till tillverkningsbarhet och kostnad. Detta 

för att garantera att produkten går att tillverka i enlighet med de specifikationer som ställs. 

7.3  Diskussion  

Syftet med studien var att belysa problem och brister i bygghandlingar mellan arkitekt och 

leverantör. I studien framgår det många brister och varför dessa uppkommer, det som inte 

framgått i någon intervju är kostnaden för felaktiga bygghandlingar. Det som omtalats är att 

det blir dyrare men inte hur mycket dyrare den slutgiltiga kostnaden blir. Kostnader för 

felaktiga ritningar skiljer sig nog beroende på avtals- och entreprenadform mellan olika projekt 

och företag. Brister och förbättringar är det som varit det huvudsakliga i denna studie men 

egentligen tycker inte författarna att bristerna är det viktigaste utan orsakerna till att det uppstår, 

eftersom orsakerna kan påverkas för att eliminera felen.  

 

Det är även svårt att klart visa samband mellan orsaker och brister. Denna studie kan inte 

konkret bevisa vilka orsaker som har med specifika brister i bygghandlingarna att göra. 

Eftersom det inte går att bevisa vilka orsaker som svarar för flest brister går det heller inte att 

klart visa vilka rekommendationer till branschen som är de mest effektiva eller förebyggande 

för specifika fel i bygghandlingar.   

 

Kvalitativ intervju som metod kan ifrågasättas hur väl den sammanknyter problemen som 

intervjupersonerna reflekterar över. Det är lätt att information går förlorad eller att de som 

ställer frågorna påverkar respondenterna till de svar som skulle vara optimalt för 

undersökningen. Att information går förlorad har författarna eliminerat genom att spela in 

intervjuerna och transkriberat dessa ordagrant. Det som dock kan gå fel i analysen är ifall 

svaren tolkas fel eller svaren blir vaga. Där risken funnits för feltolkade svar har författarna 

upprepat samma fråga som respondenten svarat på med intervjupersonens egna ord. Ett 

exempel har varit, “Du menar alltså att fel i bygghandlingar till stor del beror på” följt av det 

som sades från intervjupersonen. Kvalitativ metod har använts trots de brister som 

uppmärksammats eftersom författarna haft begränsad kunskap inom problematiken och inte 

heller besuttit den kunskap eller kompetens som skulle vara erforderlig för att påverka 

deltagarnas svar och åsikter. Varför den kvalitativa metoden valdes som metod till denna studie 

även fast risken finns att påverka deltagarna, är för att det inte finns någon tidigare studie kring 

problematiken. Problematiken kan även se olika ut mellan olika företag, arbetsroller och 

kompetens. Intervjuerna som gjorts har varit av stort värde för studien och många frågorna har 

besvarats samtidigt som mycket inte gått att använda då intervjupersonerna ibland avvikit från 

ämnet. Intervjuerna blev bättre med tiden då författarna fick mer kunskap inom problematiken 

och kände sig mer säker på vilka frågor som var viktiga att belysa och gå djupare in i, även att 

få intervjupersonerna att inte avvika alltför mycket från ämnet. Problemet med en 
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intervjustudie kan vara ifall de frågor som ställs inte blir besvarade eller ifall intervjupersonerna 

avviker från ämnet och missuppfattar de frågor som studien egentligen grundar sig på. Detta 

har inte hänt i denna undersökning men det hade lätt kunna hända eftersom det är många 

intressanta åsikter som kommer fram under intervjutiden. Problematiken med intervjuerna som 

ligger till grund för denna undersökning kan vara att för få intervjupersoner deltagit i 

undersökningen. Det hade varit bättre för studien att göra fler intervjuer inom ämnet men då 

tiden varit begränsad har författarna valt att avgränsa studien till sex intervjuer och utgå ifrån 

deras åsikter och kunskaper. Det som ändå styrker på att metoden varit väl genomförd är att 

intervjupersonernas åsikter kompletterar varandra och belyser samma problematik samt att det 

finns förbättringar för alla distanser.   

 

En förbättring till studien hade kunnat utöver intervjustudien göra en fallstudie för ett specifikt 

projekt och granska handlingar som blivit undermåligt gjorda och försöka se vad problemen 

beror på. Försöka göra en utredning med konkreta bevis som belägg snarare än personliga 

upplevelser som denna studie grundar sig på.    

 

Problematiken från början i studien skulle vara att se vilka som gör bäst bygghandlingar mellan 

arkitekt och leverantör. Men efter intervjuernas gång upptäckte vi att leverantörerna inte vill 

göra bygghandlingar utan de gärna hjälper arkitekten att göra deras bygghandlingar rätt från 

början så får arkitekten äga bygghandlingen som leverantören gjort. När detta var löst började 

studien istället reda ut varför det blir problem i bygghandlingar mellan leverantör och arkitekt. 

Varför leverantörerna inte vill äga bygghandlingar tror författarna beror på ansvar och att det 

är bättre om arkitekten ansvarar för samtliga bygghandlingar i projektet för att inte ställa till 

ytterligare förvirring. För att utförandet ska bli lättare för entreprenaden borde leverantören 

göra detaljer och uppställningsritningar, detta enligt författarnas uppfattning från den kunskap 

som erhållits efter studien. Problematiken i det kan också vara att det blir för många aktörer 

som ställer till oreda för arkitekten och dennes vision med projektet kan gå förlorad. Författarna 

tror att en samverkan mellan samtliga parter kan vara ett vinnande koncept för att minimera 

bristande bygghandlingar mellan arkitekt och leverantör. I och med en samverkan kan alla vara 

med i tidigt skede och arbeta vid arkitektens sida, på så sätt vet samtliga deltagare vad som är 

viktigt för arkitekten och dess gestaltning. Deltagarna kan på så sätt komma med förslag på 

lösningar som blir billigare och genomförbara för det tänkta projektet.  

 

Det är 20 personer som svarat på enkätundersökningen vilket författarna anser som en bra 

fördelning. Det har kommit relevanta svar och åsikter kring fritext svaren de lämnat. Ett 

problem med enkät som metod jämfört med intervjuer kan vara ifall deltagarna inte förstår 

frågan som ställs. I en intervjustudie är det lättare för den som blir intervjuad att fråga vad 

intervjuaren menar med den ställda frågan. En anmärkning författarna fått från en arkitekt 

gällande enkätfrågorna var att den tyckte att arkitekten målades upp som den felande länken 

till den problematik som beskrevs i bakgrunden. Detta som sagt kan vara problematiskt att de 

som deltar i undersökningen tolkar frågorna fel eller tycker att frågorna hänger ut en 

arbetsgrupp som en av orsakerna till problematiken.     
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8. Slutsats 

I studien har flera orsaker till att brister i bygghandlingar kartlagts. Genom en analys av dessa 

problemområden har en sammanställning av förbättringsmöjligheter tagits fram med åtgärder 

för att minska risken att brister i bygghandlingar mellan arkitekt och leverantör uppstår. 

8.1 Förbättringsmöjligheter 

I denna del redovisar de förbättringsmöjligheter som studien kunnat identifiera. 

Förbättringsmöjligheterna bör betraktas som generella rekommendationer och baseras endast 

på de åsikter och synpunkter som framkommit under studien. Följande punkter sammanfattar 

de förbättringsmöjligheter författarna finner mest relevanta:  

 

 

● Leverantör bör vara tydligare med vilken information som krävs för tillverkning 

genom att exempelvis erbjuda en mall. 

Tillverkare av olika produkter, exempelvis trapptillverkare, bör ta fram en gemensam 

mall där det framgår exakt vilka uppgifter som krävs för att garantera en trapp går att 

tillverka, oavsett tillverkare. Arkitekterna skulle då rita efter denna standardmall och 

entreprenören/beställaren kan sedan skicka förfrågan till samtliga leverantörer som då 

kan lämna offert. Detta saknas idag och arkitekten får då “gissa” sig till vilka uppgifter 

som tillverkarna vill ha i diverse uppställningsritningar och detaljritningar. 

 

● Arkitekten bör kommunicera med leverantören i så tidigt skede som möjligt. 

Detta bidrar till att leverantörens produkter blir rätt anpassade i från början. Komplexa 

lösningar kräver kommunikation med leverantörerna för att minimera risken för fel i 

bygghandlingarna. Även fast ingen leverantör ännu är vald kan leverantören rådgiva 

arkitekten och erbjuda standardiserade lösningar som garanterar kompatibilitet med fler 

leverantörer på marknaden. 

 

● Lägre detaljnivå i tidigt skede. 

Arkitekten bör i tidigt skede inte vara för detaljerade, utan istället vara tydliga med de 

krav som ställs på produkten utifrån systemhandlingen, samt en enkel skiss, så kan 

leverantörerna oftast föreslå en generell lösning som uppfyller kraven. Alternativt 

använda standardlösningar.  

 

● Leverantören ska offerera enligt de krav som arkitekten föreskriver. 

Det underlättar för inköparen att välja den billigaste och mest lämpliga leverantören för 

projektet om leverantören svarar på arkitektens föreskrifter och inte lämnar avvikelser. 

Utan avvikelser och direkta svar på funktionskrav bör det bli lättare för inköparen att 

jämföra olika leverantörers produkter.   
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● Mer tid för granskning av handlingar. 

Det är först då granskning av handlingarna som fel kan uppmärksammas. Studien visar 

att det framkommer avsaknad rutin för granskning av handlingar. Även att granskning 

ofta prioriteras bort eller glöms bort på grund av att projekteringsskedet präglas av 

tidspress.  

 

● Kontrollera avvikelser. 

Då arkitekten gör ändringar av produkter som avviker från produktkatalogen bör denne 

ta kontakt med den tänkta leverantören innan ändringen ritas in. Då arkitekten i tidigt 

skede ritar något speciellt som sannolikt avviker från marknadens utbud bör denne 

redan i detta tidiga skede undersöka och utvärdera lösningen, sett till tillverkningsbarhet 

och kostnad. 

 

8.2 Fortsatta studier 

Vidare studier utifrån denna rapport skulle kunna undersöka följande: 
 

 Hur skulle skulle en eventuell mall enligt rekommendationen i avsnitt 8.1 kunna 
utformas och genomföras? 

 Hur projekteringen i tidigt skede påverkas av LOU.    
 Undersöka specifika projekt där det blivit fel, och försöka knyta orsaker till brister även 

ge rekommendationer för att förebygga dessa.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 
 

Bakgrund 

Idag sker mycket “dubbelprojektering” då arkitekterna ofta levererar färdiga 

bygghandlingar som inte leverantören kan använda, eftersom arkitektens ritningar inte 

alltid stämmer överens med leverantörens produkter. Detta gör att leverantören måste 

göra egna bygghandlingar samtidigt som arkitektens bygghandlingar blir överflödiga. 

Detta är kostsamt och tidsmässigt ineffektivt. 

 

 

1. Vilka erfarenheter har du kring detta? 

- Vilka problem? Exemplifiera. 

- Vad kan problemet bero på? 

- Vilka typer av fel och brister i bygghandlingar uppkommer? 

 

2. Är det “vissa typer” av bygghandlingar som lämpar sig bättre för 

leverantör/arkitekt att projektera? 

- Detaljer/uppställningar? 

- varför?  

 

3. Vilken information borde leverantören tillgodose arkitekten med? 

- Ger ni den informationen? 

 

4. Hur mycket kontakt har ni med arkitekten under projekteringen? 

- Varför? 

 

5.  Finns det förbättringsmöjligheter i projekteringen utifrån de problem som 

uppstår?  
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
  

Sista frågan i enkätundersökningen där deltagarna fick lämna sina åsikter. Varje nytt stycke 

indikerar ett unikt svar från en deltagare. 

 
Min erfarenhet är att BH skapade av en arkitekt för ett fabrikat ofta innehåller delvis 

felaktiga uppgifter, beroende på kunskapsnivån hos arkitekten samt tiden arkitekten fått 

för att projektera. Ofta vill man i projektet från beställarens eller entreprenörens sida 

inte välja ett fabrikat i tron om att man då är "fast" med detta, vilket kan leda till 

felaktiga förutsättningar senare i projektet som behöver projekteras om. Föreskriver 

man en vara/lösning i ett projekt är alla andra varianter eller typer formellt sidoanbud- 

vilket man inte ofta tänker på. Bättre att från början göra ett mer grundligt val av 

lösning/leverantör och sedan hålla fast vid detta och låta arkitekterna projektera detta 

rätt med stöd av leverantören då minskar risken för felaktigheter markant, och stör inte 

produktionstiden & planeringen i samma grad. Men det kräver att man tidigt tar ett 

beslut. 

 
Som entreprenör är man juridiskt skyldig att följa bygghandlingar vid byggnation. Om 

arkitekten upprättat dessa så är också arkitekten ansvarig för lämnade uppgifter, varför 

det är extra viktigt med dialogen gentemot en leverantör. För tex. ett 

kök/dörrar/systemväggar mm finns dock stora förtjänster att göra om arkitekten utgår 

från "standard". Då har också de flesta leverantörer färdiga dwg-filer så arkitekten 

slipper upprätta dessa själv dvs besparingen blir stor. Det bör vara ett incitament för 

byggherren och bör framkomma i den tidiga dialogen mellan byggherren och 

arkitekten. Tråkigt kan tyckas, men kostnadseffektivt. Entreprenören vill också läsa all 

information på samma sätt (bygghandlingar) och inte behöva sammanställa alla 

leverantörers filer/ritningar, de skulle troligen skapa stora förvirringar med olika 

ritningsstämplar, vid 3D-samordning mm. Sammanfattning: Bra att arkitekten 

sammanställer men kommunicerar med valda leverantörer (om dessa är kända vid 

framställandet av BH).  
 
Farligt ifall man sätter sig i knäet hos leverantören vilket gör det omöjligt att 

konkurrenssätta. 

 

Vi upplever oftast att orsaken till det problem ni beskriver ligger i att beställaren byter 

ut produkter/ändrar sig efter att ett förfrågningsunderlag har tagits fram. Alternativt att 

beställaren vill hålla öppet för att välja produkter i ett senare skede och att arkitekten 

därför inte har någon specifik produkt att utgå ifrån. 

 

Föreskrivande part bör läsa på om de produktslag som ska föreskrivas, samt även 

kontrollera att önskat utförande erbjuds på marknaden. 
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Känns som föreskrivande arkitekter verkligen gör vad de kan, men får själva alldeles 

för dålig input om viktiga önskade funktioner mm.  

 

Mera dialog mellan olika yrkesgrupper och leverantörer skulle minska många fel i 

handlingar. 

 

Bättre kommunikation. Arkitekt bär fokusera mer på färdigt utseende och vara tydlig 

med vilka delar som är viktiga att följa och var det är öppet för förändring. 

 

I vissa fall så kan man som arkitekt inte föreskriva specifika produkter eller tillverkare 

av konkurrensskäl och då måste man rita mer generellt. Arkitekten kan omöjligt ha all 

kunskap om alla leverantörers produkter Det finns många faktorer som påverkar 

projekteringsprocessen och kan påverka bygghandlingar som "produkt", då det är svårt 

att hitta en ones-fit-all lösning för detta. Grunden för en bra projekteringsprocess är 

kommunikation och engagemang. Ett stort hinder till en bra kommunikation mellan 

projektörer och leverantörer är själva upphandlingsprocessen. Man vill förhindra 

orättvis konkurrens och få bästa pris/prestation, då man undviker eller minskar 

kommunikation mellan projektörer och potentiella leverantörer eller man försöker att 

projektera på ett "produkt neutralt" sätt, det leder till bristen i bygghandlingar. Mitt 

förslag för att lösa detta är att anpassa hela processen: Projektörer (A, VVS, EL, SP, K, 

etc.) ska projektera till en viss detaljnivå som ger möjlighet att utföra en bra 

upphandlingsprocess, efter processen är slut och leverantörer bestäms ska arkitekter 

och leverantörer tillsammans anpassa lösningarna efter leverantörernas- och 

hantverkarnas förutsättningar. Projektörer måste vara mer involverad i byggprocessen.  

 




