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Under 1996 stängdes det gamla regementet A4 i Östersund. På denna grund utformades 
det nya Campusområdet med den tydligt uttalade ambitionen att låta den nya 
hyresgästen, Mitthögskolan, ta del av planeringsprocessen. Under 1997 blev Vasallen på 
uppdrag av Finansdepartementet ägare till det gamla regementet. Uppdraget var att 
förvalta, öka värdet och sedan sälja ut tidigare militära regementen. Med ett väldefinierat 
uppdrag och goda finansiella resurser var Vasallen också en ny aktör på 
fastighetsmarknaden. 1997 inbjöds flera olika arkitektkontor för att delta i en 
arkitekttävling. I början av 1998 valdes FFNS ut som arkitekter och planeringsprocessen 
startades omedelbart. Den sjätte september 2002 invigdes Campusområde med 
deltagande av statsminister Göran Persson. 
 
Syftet med denna studie har varit att följa hur brukarens krav på kvalité och miljö överförs 

händer i kommunikationen mellan aktörerna. Genom att delta vid planerings- och 
projekteringsmöten och genom att följa produktionsskedet har underlaget för studien växt 
fram. På många sätt har byggprojektet Campus Östersund varit ett unikt projekt. För det 
första bildar de befintliga byggnaderna en viktig grund eftersom de är medvetet utformade 
för den enskilde individens behov för god hälsa och välmående. Många kvaliteter var 
redan inbyggda i områdets byggnader. De kraftiga styrningarna från exempelvis 
byggnadsminnesförklaringen gav snäva ramar men har också kunnat innebära en 
utmaning att klara av. De kraftiga kontrasterna mellan ett militärt regemente och 
verksamheten i en modern högskola har krävt en extra ansträngning från de inblandade 
aktörerna. Brukarnas önskemål och krav, arbetsmiljöfaktorer, byggtekniska möjligheter 
och komfortkrav har en tendens att ständigt underordna sig pengarna. I denna fallstudie 
har dock fastighetsägarens och hyresgästens gemensamma ambitioner kunnat omprioritera 
vissa frågor kring exempelvis arbetsmiljö till en högre nivå. Slutligen har projektet varit 
unikt eftersom man tydligt uttalat en helhetssyn på process och produktutformning från 
de båda huvudaktörerna, till exempel har olika miljövärden iakttagits under hela 
processen. 
 
Att bygga rätt produkt är ett viktigt argument för brukarmedverkan. Genom att starta ett 
program- och projekteringsarbete där brukarens krav och önskemål skall tas tillvara, 

processen  i en fallstudie för att bättre förstå och kunna reflektera över vad som egentligen 
sen. Ambitionen har varit att följa samt hur kraven leds genom byggproces 
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startar man förutom själva byggprocessen, en process i kundens organisation. Beredskapen 
för denna interna verksamhetsprocess verkar inte alltid vara så hög. Tydligheten och 
respekten för de processer man startar har inte varit särskilt uttalade i denna fallstudie. 
Otydligheten har ibland skapat förvirring och därmed klart försvårat dialogen och därmed 
förlängt programarbetet. Organisationens interna process bör om möjligt löpa parallellt 
och förankras inför mötena med konsultteamet. Teoristudier bekräftar vikten av att 
använda förändringsprocessen i den interna organisationsutvecklingen för att få en positiv 
inställning bland medarbetarna. 
 
Brukarmedverkan i en stor organisation bygger på att man har representanter i 
arbetsgrupper. Dessa personer bör vara motiverade, ha marginal i sin tjänst att arbeta med 
representantskapet samt ha förtroende från övriga medarbetare. Påverkansmöjligheten är 
stor i ett inledande skede. Kunskapen om byggprocessens olika faser, ekonomiska och 
juridiska ramar samt styrande regler och normer bör brukaren känna till. Att vara med om 
att skapa sin egen arbetsmiljö ger olika grad av engagemang och förväntningar i brukarens 
organisation. Beredskapen för denna typ av händelseutveckling bör finnas både hos 
hyresgästen samt hos konsultteamet som utgör ”frontlinjen”. Brukaren bör ha kopplingen 
mellan önskemål och eventuella kostnadseffekter klart för sig. Prislapp på alternativa 
krav/önskemål och synliga effekter på hyresnivån bör klargöras. Det är en fördel om 
informationen är tydligt uttalad väldigt tidigt i projektet. Dialogen bör därför stärkas med 
den pedagogiska uppgiften att förklara för de nya hyresgästerna var begränsningar och 
möjligheter finns i projekterings-processen. 
För de parter som finns med i dialogen krävs en pedagogisk kompetens för att förklara och 
styra projektet så att alla parter är nöjda. Den goda miljön beskrivs sällan med 
formulerade begrepp utanför arkitektkåren. Projekt med brukarmedverkan ger därför en 
unik möjlighet att börja bygga en kunskapsbank som innehåller formuleringar kring 
rumsupplevelser som uttrycks av dem som inte är ”experter”. Svårigheten kommer när 
dessa synpunkter skall förankras och ledas vidare i byggprocessen genom beskrivningar 
och ritningar. Ord ersätts med siffror med mera och fler aktörer kopplas in, exempelvis 
olika tekniska konsulter. Det uttalade önskemålet och beskrivningen av den fysiska miljön 
saknar vi delvis verktyg för idag. Genom datorstödd informationshantering kan vi bygga 
broar över från konsultteamet till brukarna. Med tredimensionella och rörliga 
bildsekvenser kan dialogen beskrivas omsatt i ritningsunderlaget och därmed bekräftas av 
hyresgästen. -”Ja , det var så här jag menade.”  
Det framstod ganska tidigt i forskningsarbetet att de tekniska begreppen inte räckte till för 
att beskriva vad som pågick i fallstudien. Känslan hos brukaren av att inte hänga med 
exempelvis i den tekniska begreppsvärlden kan skapa ett underläge som inte gagnar 
processen. Här kan exempelvis arkitektens roll användas som pedagogen som leder in de 
berörda aktörerna i program- och projekteringsarbetet. Någon av aktörerna bör kanske ha 
beteendevetenskapliga och pedagogiska färdigheter? Krävs det förändringar i utbildning av 
arkitekter och övriga verksamma konsulter?   
 
Respekten för den gemensamma processen är kanske den viktigaste framgångsfaktorn för 
ett lyckat projekt, liksom tydlighet och öppenhet. Detta är begrepp som traditionellt inte 
brukar användas bland alla entreprenadjuridiska och byggtekniska termer i ett 
byggprojekt. Rollen att tolka kundens önskemål, byggnadens möjligheter och 
begränsningar samt att planera för framtida expansionsmöjligheter tillhör arkitekten. Kan 
en enda aktör ha en rimlig möjlighet att klara av detta i ett storskaligt projekt? En stor 
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insyn i varandras verksamhet och villkor bör aktörerna skaffa sig tidigt i projektet. 
Respekten för varandras ansvar och roll kan man bygga upp genom en större insats av 
kunskapsbyggande och dialog tidigt i processen. Incitamenten för att delta  är olika för 
olika aktörer. I de teoretiska studierna har exempelvis funnits tydliga råd att varje aktörs 
intresse i projektet bör tydliggöras. Tillit är en av de viktigaste grundpelarna om man vill 
eftersträva en god kommunikation. Känslan av misstänksamhet och opålitlighet kan 
därför vara förödande i denna typ av process. En utveckling av entreprenad-juridik och 
entreprenadformer för att stödja processen är också önskvärt. 
 
När Fastighetsägaren ser möjligheten i att vara aktiv i sin förvaltning ger detta en ständigt 
pågående dialog och process även efter projektering och produktion av ett bygge. 
Studierna har gett en större respekt för den process som involverar brukaren från 
program- till förvaltningsskedet. En av mina viktigaste egna reflektioner och en delvis ny 
insikt har varit att processen med brukarmedverkan har ett så stort inflytande på ett 
byggprojekt. Kommunikation och kontinuerlig information är a och o i projekt med 
brukarmedverkan. Kommunikationen kan också underlättas om man ser varandra som 
medpart och inte som motpart i projektet. Utbildningstiden är den viktigaste tiden för 
dessa grundläggande värderingar och attityder i våra yrkesroller och därför vilar ett stort 
ansvar på utbildningsaktörerna att bygga in möjligheter för ett ökat inflytande från 
brukarna i byggprocessen. Det finns ingen genväg till kundfokuserat arbete.  
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In 1996, the artillery regiment, A4, in Östersund was disbanded. Their former premises 
underwent remodelling to serve as the new campus for the Mid Sweden University. The 
express intention was that the new occupiers would be allowed to take part in the 
planning process. During 1997 the company Vasallen became the owner of the premises, 
by direction of the Ministry of Finance. Vasallen was charged with the management of 
former military premises and increasing their value with the aim of selling the property. 
Thanks to their well-defined mission and good financial resources, Vasallen became a new 
actor on the property market. In the same year, a number of architectural firms were 
invited to take part in a competition. At the beginning of 1998, SWECO FFNS was 
chosen as the winner, and the planning process started immediately. The new campus was 
inaugurated on September 6, 2002 with the Swedish Prime Minister, Göran Persson, in 
attendance. 
 
The aim of this study was to monitor how well the demands of the new occupiers 
regarding quality and environment were met, and how these demands were managed 
during the construction process. My ambition was to study the process as a case study in 
order to better understand and reflect on what actually happens in the communication 
between partners. The material on which the study is based was gathered by participation 
in planning meetings and by following the construction process.  The Campus Östersund 
project was unique in many ways. In the first place, the existing buildings form a sound 
basis as they were intentionally designed with the needs and well-being of the individual 
in mind. Many qualities were thus already incorporated into the buildings on the site. 
The strict regulations imposed by the fact that these were classed as historical buildings set 
certain limitations, while at the same time posing a challenge to be overcome. The stark 
contrast between a military regiment and the activities of a modern university placed high 
demands on those involved in the project. The user’s wishes and demands, working 
environment factors, structural issues and demands on comfort always have a tendency to 
take second place after financial factors. In this case, however, the owner’s and user’s joint 
ambition led to the reconsideration of priorities concerning, for example, the working 
environment. Finally, the project was unique as a fully comprehensive view of the process 
and final product was adopted by the two main partners. This includes, for example, 
observing environmental assets throughout the whole project. 
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Building the “right product” is an important argument for including the end user in the 
project. By initiating a planning process in which the user’s demands and wishes are 
considered, one not only initiates the actual building process, but also a process in the 
client’s organisation. The capacity to participate in such a process within the organisation 
is, however, not always good. Clarity and respect for the processes initiated were not 
always particularly pronounced in this case. Lack of clarity sometimes led to confusion, 
which in turn led to complications in communication and thus delay in the project. The 
internal process in an organisation should, if possible, progress simultaneously with, and 
be firmly established before, meetings with the consultants. Theoretical studies have 
confirmed the importance of utilizing the process of change in internal organisational 
development in order to achieve a positive attitude among employees. 
 
Participation of the end user in a large organisation is often based on representatives in 
working parties. These representatives should be motivated, be given the time required 
within the framework of their job, and have the confidence of their colleagues. The 
opportunity to influence decisions is great in the initial stages. The user should have 
knowledge concerning the various phases of construction, the financial and legal 
framework, and the rules and regulations governing the project. Being able to participate 
in creating one’s own working environment elicits various degrees of commitment and 
levels of expectation in the user organisation. Both the occupants and the consultants 
should have the capacity for this kind of development, especially the latter as they 
constitute the “front line”. The user should understand the relation between desires and 
possible financial effects. The price tag for alternative demands/wishes and the effects 
these will have on the final rent should be clearly visible. It is an advantage if this is made 
clear very early on in the project. The dialogue between the parties should thus be 
supplemented by the architect explaining to the new occupiers where limitations and 
opportunities lie in the project. The parties involved must have a certain degree of 
pedagogical competence in order to explain and manage the project to everyone’s 
satisfaction. A good environment is seldom described in terms of formulated concepts 
outside the architectural community. Projects in which the end user is involved thus 
provide a unique opportunity to start building up a bank of knowledge including 
expressions used by non-experts to describe concepts of space. Difficulties are encountered 
when all these views are to be accepted and implemented in the building process through 
descriptions and drawings. Words are replaced by numbers, and more and more actors are 
involved, for example, engineering consultants. We simply do not have all the necessary 
tools with which to express wishes concerning the physical environment. We can, 
however, bridge the communication gap between users and consultants by using 
computer-aided information systems. The ideas expressed by the user can be transformed 
into three-dimensional video sequences, and thus be confirmed as being, “just what we 
meant”. 
 
It was apparent quite early on in this research that the technical terms available were not 
adequate to describe the events of this case. The end user’s feeling of not being able to 
keep up with the consultants’ technical concepts may lead them to feel that they are at a 
disadvantage, which certainly will not benefit the process. Here, the role of the architect as 
a pedagogue is important in leading the various participants into the planning process. 
One of the actors should perhaps have some kind of skills in behavioural science and 
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education. Perhaps changes should be made in the training of architects and other 
consultants. 
 
Respect for the common process is perhaps the most important factor for its success, 
together with clarity and openness. These are terms not traditionally used in construction 
projects. The interpretation of the customer’s wishes, explaining the opportunities and 
limitations of the building, and planning for future expansion are the responsibility of the 
architect. Does a single actor have a reasonable chance of coping with this in a large-scale 
project? All the participants should gain broad insight into each other’s jobs and roles 
early on in the project. Respect for the responsibilities and roles of others can be built up 
by concentrated efforts to exchange knowledge through dialogue early in the process. The 
incentive for participating varies from one actor to another. Theoretical studies, for 
example, give clear advice that each actor’s interests in the project be clarified. Trust is one 
of the most important mainstays in establishing good communication. Feelings of 
suspicion and unreliability can be disastrous in this kind of project. The development of 
legal issues and forms concerning contractors and their work is also desirable in order to 
aid the process. 
 
When the owner sees the opportunity to take an active part in the management of the  
premises, this leads to a continuous dialogue and process during and after the planning 
and construction phases. These studies have given me a greater respect for processes 
involving the end user, from planning to management. One of my most important 
personal reflections, and  a partly new realisation, is that the involvement of the user in 
the process has such a large influence on the building project. Communication and 
continuous information are essential in projects in which the user is involved. 
Communication can also be made easier if the parties regard each other as fellow partners 
and not opposing partners. The period spent in education and training is the most 
important in laying the foundation for these attitudes among professionals. A great deal of 
responsibility thus lies with teachers to ensure that end users have increased opportunity 
to participate in and influence the building process. There is no short cut to customer-
focused working methods. 
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stort stöd i mitt arbete. Alla diskussioner med dem har gett mig nya infallsvinklar och 
drivit mig framåt på ett positivt sätt. Jag har också fått många goda råd hur jag skulle 
arbeta med denna avhandling. 
 
Tack också till alla inblandade aktörer i projekt Campus Östersund som med stor 
generositet har bidragit med sin tid och svarat på alla mina frågor. Speciellt har Vasallens 
fastighetschef Thomas Fuchs och Mitthögskolans fastighetschef Göte Högbom bidragit 
med många viktiga synpunkter och erfarenheter från sina positioner. De har också gett 
mig mandat att närvara vid många viktiga möten som gett mig underlag till att tolka hela 
processen. 
 
Slutligen vill jag också tacka mina söner Erik och John som med stort tålamod sett mig 
jobba och nyfiket undrat vad det skulle bli. Min familj, goda vänner och arbetskamrater 
har gett mig energi och uppmuntran som varit ovärderlig för mitt arbete. Tack till er alla! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag vill tacka mina båda handledare Jan Söderberg och Lars-Åke Mikaelsson som varit ett 
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I Östersund beslöt man 1991 att starta ett arbete för att samlokalisera högskola och 
vårdhögskola. När det militära regementet A4 lades ner 1996 blev etableringen av ett nytt 
campus bestämt och utformades med hjälp av en arkitekttävling.  
 
För Mitthögskolan planerades ett nytt Campus med lokaler formgivna för att passa den 
egna verksamhetens studenter och personal. En uttalad ambition var att alla berörda, 
framförallt personal och studenter aktivt skulle delta i projekteringsprocessen. 
Utformningen av lokaler och dess omgivning skulle spegla både verksamhetens behov och 
framtida visioner om en kreativ och studievänlig arbetsmiljö. För invånarna i Östersund 
tillskapades ett nytt stadskvarter med tillgänglighet för att kunna vistas i området eller för 
att passera på väg till stadens centrum. För hela regionen startades en process för att skapa 
en gemensam mötespunkt för högskola och näringsliv.  
 
 

 

NKN== _~âÖêìåÇ=
Det här forskningsprojektet har studerat genomförandet av arbetet med de nya lokalerna 
för Mitthögskolan där ett offentligt fastighetsföretag med en uttalad kunddriven 
verksamhet varit huvudaktör. Kvalitetsarbete i ett företag kan ge konkreta verktyg för att 
arbeta med kundfokus och ge signaler både inåt den egna organisationen och mot 
kunderna för att visa företagets ambitioner. Motivation för att arbeta med dessa frågor kan 
finnas exempelvis inom fastighets- och förvaltningsföretag. Att ge kunderna och brukarna 
mervärden förutom att tillhandahålla den fysiska lokalen, har vuxit ur det mer långsiktiga 
perspektivet på kundrelationer som arbetats fram inom bland annat Facility Management 
konceptet. Man vill erbjuda brukaren mer mjuka värden som kan påverka hela företagets 
framgång, genom satsningar på miljö, image och utökad service. Den ökande 
konkurrensen mellan företag som hyr ut lokaler ger de förvaltande företagen motivation 
att arbeta med denna inriktning. För att bli framgångsrik måste fastighetsföretagaren 
skaffa sig en bra bild av hyresgästens behov och önskemål samt en god förståelse för vad 
som kan skapa mervärde för brukaren. Det är numera en väl inarbetad målsättning i 
många företag att en långsiktigt hållbar relation lönar sig. Att arbeta med ständiga 
hyresgästbyten är kostsamt och ett ökat slitage ger merkostnader för förvaltaren. En ny 
värdeskala har införts i olika företags formulering av affärsidé, där beskriver man inte 
längre bara vinsten i kronor och ören, utan också den nöjda kunden räknas som en 
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framgångsfaktor. Denna möjlighet att utveckla verksamheten ger en viktig drivkraft att 
fokusera på kundnyttan. 
 
Kunden eller brukaren är i detta projekt intressant att definiera eftersom hyresgästen 
bedriver utbildningsverksamhet i lokaler som är öppna även för övriga 
kommuninnevånare. Brukaren blir i detta fall både personal vid högskolan, studenter samt 
kommunens övriga innevånare. 
Processen som skall hanteras blir stor och med vid omfattning och har därför varit 
intressant att följa. De olika aktörer som varit inblandade för att planera, projektera och 
producera en ny och modern högskola har samverkat med brukaren för att anpassa de 
befintliga byggnaderna. Tillägg av nya byggnader har också kompletterat det 
byggnadsminnesförklarade kasernområdet. Samhällets och brukarens miljö- och 
kvalitetskrav har tillsammans med beställarens uttalade kundfokus ställt höga krav på 
lyhördhet i projekteringen.  
 
 

 

NKO===mêçÄäÉãÄÉëâêáîåáåÖ=
Hur genomför man då ett projekt med rätt kvalitet? Går det att uppnå en produkt där 
brukarens alla önskemål, uttalade och outtalade är uppfyllda? 
 
Genom att följa ett stort ombyggnadsprojekt från programskede till inflyttning har detta 
forskningsprojekt studerat möjligheterna för en god kommunikation mellan hyresgäster 
och konsultteam. Det kan finnas möjligheter att förbättra denna kommunikation genom 
att tydliggöra vad som händer i processen, men ett grundläggande problem är att vi rör oss 
mellan två olika språk och två begreppsvärldar, den tekniska och den vardagliga - 
humanistiska. I figuren nedan (figur 1.1) illustreras skillnaden i sättet att uttrycka sig som 
kan uppstå när man använder olika begrepp för att egentligen beskriva samma sak. Attityd 
och vilja spelar en stor roll för att man skall kunna överbrygga eventuella svårigheter att 
förstå varandra.  
 
 
-”Vad vill du ha? 
                      -”Ljust, luftigt och med gröna gardiner”! 
 
-”Du menar 500lux med Ra90och CO2-halt med max 1000 ppm, samt en 
myggtjällslängd av tactel i NCS 2060-G10Y”. 
 
                                                           -” ??? Ja, jag tror det” 
 
 
 
Figur 1.1  ”En liten illustration till glappet mellan två begreppsvärldar” 
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Vid brukarmedverkan i projektering av en ombyggnad eller nybyggnad kan det finnas 
vissa hinder för att få en helhetsbild av krav och önskemål. För brukargrupper som tillhör 
verksamheter som tjänsteproduktion eller utbildningsverksamhet försvåras formuleringen 
av krav på grund av den oklara bilden av vilka typer av resurser, flöden och aktörer som är 
inblandade. Även det inbördes mönstret av påverkan och aktivitet är svårt att definiera.  
 
Vid planering av bostäder eller industrimiljöer finns en del studier utförda och där är 
eventuella problem och erfarenheter väl analyserade. Enligt Cathrine Uggla som i sin 
forskarrapport SB: 64 (1993) har gjort en litteraturöversikt över tidigare studier i 
boendeinflytande finns en hel del erfarenheter samlade som kan användas. Hon menar att 
de förändringar kring bostadsmarknadens avreglering, privatisering och att bostads-
subventionerna tagits bort, aktualiserar behovet av hyresgästernas möjlighet till inflytande 
av ekonomiska skäl men också på grund av de viktiga sociala frågorna som ökar 
gemenskapen i bostadsområdena. Arbetsmiljölagstiftningen styr utformningen av 
arbetsplatser och i kombination med produktion av något slag verkar planeringen styras 
med ett gemensamt mål. På exempelvis Chalmers avdelning Rum och Process har man 
studerat planeringen av arbetsplatser där J-Å Granath och Sven Fristedt med flera 
beskriver arbetet i sina rapporter. Granath beskriver verktyg som man kan använda för 
dialog i tidiga skeden. Även LTU har exempel på denna typ av studier. Anna Lindberg 
(2000) skriver om brukarmedverkan vid planering och utformning av nya miljöer. 
 
Nedanstående problem och frågeställningar hade jag definierat innan fallstudien startat. I 
den avslutande diskussionen kommenterar jag vad processen gett för svar: 
Hur styr man en process under lång tid och som även innehåller ständiga förändringar av 
förutsättningarna för projektet? 
Vet brukaren/hyresgästerna vad de vill ha och kan de överblicka konsekvenserna av sina 
önskemål? 
Är en total överföring möjlig? Klarar det traditionella konsultteamet av att tolka 
hyresgästerna önskemål?  
Finns det en rimlig möjlighet för byggherren och entreprenören att genomföra ett projekt 
med kundfokusering med hänsyn till samhällets styrmedel? 
Finns det en gräns för hur mycket kunden kan påverka ett projekt, hur hanteras detta? 
 
Det krävs en hög medvetandenivå hos berörda aktörer om vissa nyckelfaktorer. Är alla 
varse detta och har parterna beredskap att ta tag i dessa frågor? 
 
Nyckelfaktorer: 
BEGREPP   Menar vi samma sak? 
ANSVAR    Vet alla spelets regler? 
ROLLER   Har alla bilden fullständigt klar över, vem som gör vad och varför? 
 
Kundfokusering ger effekter inåt i berörda aktörers organisationer, dess struktur och 
arbetssätt. Kan det finnas en fara för ett så kallat ”gisslantagande” av hyresgästen? 
 –”Ni har själva valt detta alternativ.” En sådan situation minskar i så fall möjligheten för 
kunden att ändra/klaga på produkten. 
 
Nedanstående frågeställningar kräver ytterligare studier och jag har därför inte svarat på 
dessa. 
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Kan man arbeta med sanktioner mot Entreprenör, konsulter och andra aktörer om dessa 
inte uppfyller brukarkraven och hur utformas dessa juridiskt? 
Diskuterar man investeringens storlek kontra uteffekt, när det gäller att utforma 
personalens arbetsmiljö? Trivsel, trygghet och välutformade miljöer kanske kan betala sig 
för arbetsgivaren. Men hur mäter man investeringskostnad utslagen på förvaltningsskedet 
och hyreskostnad i relation till en god arbetsmiljö som främjar arbetsförmåga samt 
produktion? 
 
Följande frågeställningar ingår däremot i min avslutande diskussion. 
Hyresgästen bör ha kunskap om byggprocessens olika skeden, juridik och regelsystem. 
Hur kan denna information överlämnas i kortfattad form? En pedagogisk uppgift som 
ställer krav på kompetensen hos inblandade aktörer. 
Kan branschen arbeta med nya entreprenadformer och avtalssystem som passar kundens 
medverkan bättre? Flera aktuella projekt provar olika former i funktionsentreprenader och 
olika partneringformer där man enas om exempelvis en avsiktsförklaring. 
 
 
 

NKP===póÑíÉ=
Mitt syfte med forskningsprojektet har varit att följa hur brukarens krav på kvalité och 
miljö överförs och hur dessa krav leds genom byggprocessen. Ambitionen har varit att 
följa processen i en fallstudie, för att bättre förstå och kunna reflektera över vad som 
egentligen händer mellan de olika aktörerna, i det tidiga skedet av en projektering. 
Speciellt är det kommunikationen mellan brukare och arkitekter som studien är fokuserad 
på. Studier av andra delar av byggprocessen har betydelse för att få en helhetsbild av 
förloppet och för att kunna beskriva interaktionen mellan olika aktörer. Ambitionen är att 
undersöka möjligheterna till att implementera brukarnas krav tidigt i planerings- och 
byggprocessen.   
 
Syftet har också varit att om möjligt identifiera de hinder för brukarmedverkan som 
förekommit i processen och genom en diskussion av det empiriska materialet föreslå en 
mer ”ideal” process. Genom fallstudien vill jag tydliggöra vad fokusering på 
brukarmedverkan egentligen innebär organisatoriskt och planeringsmässigt samt vilka 
processer som är aktiva.  
Brukarnas möjlighet att kunna formulera sina krav behöver tydliggöras och förstärkas för 
att kunna utgöra ett tillräckligt underlag för beslut. Uttalade krav skall också kombineras 
med insatser för att tillfredställa outtalade behov, detta krävs för att kunden skall uppleva 
att produkten har en god kvalitet. I arbetet lyfts de underliggande dokument och 
diskussioner fram som använts som beslutsunderlag, speciellt de som brukarna har 
påverkat. 
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NKQ===^îÖê®åëåáåÖ~ê=
Studien utförs som en fallstudie av ett byggprojekt där brukarens medverkan är 
huvudföreteelsen som skall tydliggöras. Projektet innehåller ombyggnad, tillbyggnad och 
nybyggnad av ett före detta militärt regemente till universitetscampus. Fallstudien 
fokuserar på anpassning av lokalytor medan den teoretiska diskussionen även innehåller 
frågor kring anpassning och utformning av bostäder. Främst för att det har utförts flera 
intressanta forskningsprojekt och analyser inom detta område. Det empiriska material 
som samlats in fokuserar på program- och projekteringsskedet. De övriga skedena beskrivs 
översiktligt för att få en helhetsbild och för att se utfallet. Generellt gäller att den del av 
byggprocessen där brukarmedverkan varit frekvent och har kunnat påverka projekteringen 
beskrivs mer detaljerat. Då påverkansgraden sjunker i den senare delen av byggprocessen 
blir också beskrivningen mer översiktlig. 
 
Denna studie hänvisar till olika kontaktytor mot olika vetenskaper, men utgångsämnet är 
byggnadsekonomi. Studien behandlar participatoriska planeringsprocesser som innehåller 
många påverkande faktorer. Hänvisningen till andra ämnen görs därför för att få ett 
sammanhang och för att visa processens komplexa struktur. Studien innehåller även några 
enkla sociologiska/psykologiska tolkningar av uppkomna situationer. Dessa ämnen finns 
representerade i den beskrivna processen på grund av interaktionen mellan människor i 
olika organisations- och beslutsprocesser. En fördjupning av mer sociologiska och 
pedagogiska områden planeras till den fortsatta forskningen där fallstudien delvis kommer 
att tjäna som underlag. 
 
 
 

NKR==cçêëâ~êÉåë=êÉÑÉêÉåëê~ã=
När möjligheten att börja forska inom ämnet Byggnadsekonomi erbjöds hade jag arbetet 
som arkitekt i tjugo år. Undervisning på några kurser på byggingenjörsprogrammet på 
Mitthögskolan i Östersund övergick till en doktorandtjänst i samband med att 
forskningsprojektet startade. Yrkeserfarenheten som arkitekt har jag byggt upp från 
naturvetenskapliga studier på gymnasiet till egen kontorsverksamhet. Genom att jag fick 
min första anställning på ett litet och nystartat företag fick jag också stöd och inspiration 
att söka till arkitektlinjen. Det var i slutet på 70-talet svårt att få utbildningsplats på 
arkitekt skolorna så jag använde ”väntetiden” till att läsa till byggingenjör på gymnasiet i 
kombination med mitt praktikantarbete. Under studierna på Arkitektlinjen i Lund fanns 
det bra möjligheter att kombinera studier och arbete. Arbetsmarknaden var bra och alla 
olika typer av projekt fanns representerade i mitt arbete. Ombyggnadsprojekt med statliga 
subventioner dominerade och som praktikant och nyutbildad arkitekt hamnade man ofta 
i kontakt med hyresgästerna i fastigheter som skulle byggas om. Uppmätningar och 
inventeringar gav möjlighet att bygga upp en kunskap kring de boende och de processer 
som påverkar brukarna. Det känns värdefullt idag att ha varit med om att arbeta i starten 
till åttio- talets byggande och de värderingar som då dominerade inom byggbranschen. De 
ombyggnationer som då genomfördes med statliga subventioner var på många sätt 
ovarsamma både för hus, och i vissa fall även för de boende. Att så många försökte lyfta 
diskussionen kring varsam ombyggnad kan idag ses som en nödvändig strategi men som 



Brukarmedverkan i byggprocessen –en fallstudie 

    20

på den tiden inte alltid fick gehör. Idag är finansieringsformerna annorlunda och inte så 
generösa. Lagstiftningen har också skärpts och framhåller vikten av att bevara ursprungliga 
miljöer oavsett ålder på fastigheterna. Plan- och bygglagen betonar hänsyn vid 
ombyggnad. Hyresgästernas inflytande över byggande och planprocesser har också stärkts. 
Men framför allt har samhällets styrsystem fått en klar inriktning mot ett långsiktigt 
tänkande i samhälls- och byggplaneringen. Trots att lagstiftningen har skärpts på olika sätt 
kvarstår fortfarande problemet hur man skall genomföra ett mer hänsynsfullt arbete 
gällande både de boende och byggnaden.  
 
När jag valde ämnet att följa en ombyggnadsprocess ur brukarens perspektiv tror jag att 
grunden finns i mina tidiga yrkeserfarenheter som arkitekt. Jag har upplevt flera gånger att 
man genom att dyka upp i en byggnad med ritningar, kamera och tumstock på något sätt 
representerar symbolen för förändring. Detta ses inte av alla som något positivt, speciellt 
inte under slutet av åttiotalet när luften började gå ur den goda ekonomin och stora 
rationaliseringar var på gång.  
 
Det var för mig uppenbart att det fanns ett allvarligt kommunikationsglapp mellan olika 
berörda aktörer i byggprocessen. Exempelvis får man som arkitekt ofta svara på frågor som 
tydligt visar på, att man tar fel på ansvar och roll i samband med exempelvis en 
ombyggnad. Arkitekterna får ibland bära ansvaret för egna interna 
organisationsförändringar i det företag som planerar att bygga om eller bygga nytt. Att 
man har fått uppdraget att rita om fastigheten ger en också en roll att vara skyldig till 
förändringen. En företeelse som också finns i denna fallstudie (se slutdiskussion). 
 
Mina tankar om svårigheterna med att kommunicera mellan brukare och fastighetsägare 
med flera aktörer, förstärktes också när jag fick möjlighet att arbeta med projekt inom 
privat fastighetsförvaltning i början av nittiotalet, i flera projekt tillsammans med 
Fastighetsägareföreningen i Östersund. Då genomfördes bland annat en 
enkätundersökning med ambitionen att ta reda på de boendes prioriteringsordning av 
kostnaden för att bo, jämfört med andra utgifter. Samtidigt ställdes frågor kring attityder 
och erfarenheter kring förvaltningen av bostaden.  
 
Själva undersökningen gav en hel del nya perspektiv på villkoren för en god förvaltning, 
men de boendes egna kommentarer gav mig anledning att totalt ändra min bild av 
relationen mellan brukare och förvaltare. Att det finns ett brett spektrum av olika sätt att 
se på sina hyresgäster visade sig vara uppenbart. Som exempel kan jag nämna en 
kommentar från en hyresgäst. Min fråga handlade om vad man tyckte om relationen till 
sin hyresvärd och vad man kunde göra för att förbättra den. Svaret var istället en fråga till 
mig om vem som egentligen var hyresvärd eftersom det inte ens fanns några upplysningar 
om var man skulle göra felanmälan uppsatta i trappuppgången. Den enda kontakten var 
det postgironummer som man betalade in hyran till. En annan kommentar var att man 
var besviken över den dåliga responsen från hyresvärden när en äldre hyresgäst ville ha en 
ny tapet i ett rum. Hyresgästen hade plikttroget betalt hyra för sin lägenhet sedan 
femtiotalet och aldrig ställt några extra krav.  
 
Bilden av respektive fastighetsägares sätt att sköta förvaltningen med olika aktivitetsgrad 
blev än mer konkret i den lokalinventering som jag utförde 1993-1994 på uppdrag av 
Centrumledning Östersund. (Fastighetsägarföreningen, Köpmannaföreningen och 
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kommunen i samverkan). Grundtanken var att bygga upp en databas med samtliga 
kommersiella lokaler i Östersunds stadskärna. Syftet var att skapa en lättillgänglig databas 
så att man skulle underlätta för nya och befintliga hyresgäst att hitta rätt lokal för sin 
verksamhet. Vid genomförandet av undersökningen träffade jag ungefär 500 av stadens 
näringsidkare när jag inventerade samtliga 58 kvarter. Genom att läsa in en kurs i 
Fastighetsförvaltning som anordnades av Fastighetsägarförbundet fick jag en insikt om de 
generella ekonomiska villkoren för fastighetsägarna. Sambandet mellan investeringar, 
drift- och underhåll i balans med hyresintäkter ger relativt snäva marginaler för 
verksamheten. Här finns en del av bakgrunden till varför man började arbeta aktivt med 
förändringar i attityden till brukarna. 
 
Arbetet med lokalinventeringen gav mig även en unik bild av samspelet mellan ägande, 
förvaltning, näringsidkande och kommunens handläggande av bygg - och planrelaterade 
frågor. I den direkta dialogen med varje hyresgäst ställde jag frågor om skyltmöjligheter, 
inredningsnivå mm. Men med dessa svar följde ofta en hel berättelse om respektive 
hyresgästs villkor och erfarenheter i kontakten med fastighetsägare, kunder och 
kommunens handläggare. Framförallt fick jag en konkret och verklig bild av hur olika 
grad av engagemang och aktiv förvaltning påverkar hyresgästens/brukarens möjligheter i 
sin verksamhet. Detta gemensamma arbete skapar ju också den stadsmiljö som besökare 
och turister möter. I min analys av det faktaunderlag som inventeringen gav ritade jag upp 
en bild som kunde tjäna som diskussionsunderlag i det fortsatta arbetet. Min egen insikt 
om hur viktig den långsiktiga relationen mellan brukare och fastighetsägare är, framstod 
vid avslutandet av projektet fullständigt klart. I det här fallet gällde de hyresgäster i 
kommersiella lokaler i en medelstor stad. Nedanstående figur (figur 1.2) beskriver flera 
sammanhang som kan ge bra argument för ett gott samarbete mellan berörda parter.  
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NÖJD KUND 
Handlar mer 

 
 
 

 GOD STADSMILJÖ   NÄRINGSIDKARE 
 Inspirerar till att   LOKALHYRESGÄST 
   får bra omsättning 
 
 Omsorg & bra underhåll   Hyresbetalningsförmågan 
 av fastigheter   höjs 
 
 

FASTIGHETSÄGARE 
Får ökade 

fastighetsvärden 
 
Figur1.2   Effekter av samverkan, Lokalinventering Östersund 94 (Ingrid Svetoft 1994) 
 
 
I samband med analysen av enkätundersökningen kom de första idéskrifterna och nya 
insatserna från Sveriges Fastighetsägareförbund. Avsikten var att öka insikten bland 
medlemmarna om vikten att börja se hyresgästerna som kunder. Initiativet var nödvändigt 
vid den här tiden (1993-1994) eftersom man i vissa delar byggt så snabbt att man hade 
svårt att fylla fastigheterna med hyresgäster. De tomma lägenheterna och lokalerna 
belastade fastighetsföretagen som nu också gick in i fastighetskrisen med full kraft. Idag 
kanske insikten att hyresgästen är kund känns självklar, men min erfarenhet från början av 
nittiotalet är att det inte alls var så vid den tiden. 
 
I detta forskningsprojekt finns en del hänvisningar till hur långt man idag kommit med 
olika metoder och arbetssätt. En stor attitydförändring har skett men man har ännu 
mycket arbete kvar att göra för att nå målet att bygga upp långsiktiga relationer med sina 
hyresgäster.  
 
Jag har valt att som teoretisk underbyggnad till forskningen, komplettera mina arkitekt- 
och ingenjörsstudier med företagsekonomi- och juridikkurser för att få en helhetsbild av 
det underliggande styrsystem som reglerar byggprocessen. När det gäller att tolka vad som 
händer i processen med brukarmedverkan har jag haft stor hjälp av kurser i 
organisationsutveckling, ledarskap och socialpsykologi. Kursen i marknadsföring 
synliggjorde vikten av att formulera sig och att tydliggöra vad och till vem man vill 
kommunicera. För att ge möjligheter att förstå yrkesrollen bättre har studier i pedagogik 
och beteendevetenskap gett mig nya perspektiv.  
 
Arkitektens roll som pedagog genom att överföra kunskap och att leda in 
kunden/brukaren i processen tydliggjordes för mig på ett konkret sätt i 
forskningsprojektet. För att kunna tolka den process som fallstudien innefattas i har det 
varit nödvändigt att ta med kunskap och begrepp från olika teoretiska studier. Fallstudiens 

vistas mer i stadskärnan 
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komplexitet har framstått ur den möjlighet till reflektion över byggprocessen som de 
teoretiska studierna i sin tur möjliggjort. Denna insikt har växt fram efter varje ny kurs 
som jag deltagit i parallellt med byggprocessen på Campus. Min drivkraft i arbetet har 
varit att för få en bild av hela sammanhanget. Framförallt är det den beskrivna dialogen i 
”frontlinjen” med brukare som tjänar som förförståelse och underlag i tolkningen av min 
fallstudie.   
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Genom att beskriva olika teoretiska utgångspunkter och typer av forskningsmetoder 
framgår hur perspektivet för studierna i detta forskningsprojekt valts. I dialogen mellan 
brukaren och byggherren eller dess ombud möts två begreppsvärldar som i de flesta fall 
inte har samma värdegrund och tradition. Kommunikationen försvåras ytterligare genom 
att de ingående variablerna i ett byggprojekt är oändligt många. Varje projekt har flera 
unika förutsättningar och samtidigt tolkar varje individ dialogen på sitt speciella sätt. 
 
 
 

OKN===sÉíÉåëâ~éäáÖí=Ñ!êÜ™ääåáåÖëë®íí==
Inom den akademiska världen finns en tradition av en uppdelning av den positivistiska 
/naturvetenskapliga –tekniska begreppsvärlden och den humanistiska - sociologiska. Det 
finns en skillnad från vilken bas man utgår ifrån i sin uppfattning om omvärlden och hur 
man kommunicerar.  
 
Det finns en viss parallell i det studerade kommunikationsglappet mellan brukare och 
professionella byggare samt de två teoretiska vetenskapsperspektiven. Den brygga som 
behöver byggas mellan hyresgäst och tekniskt konsultteam har också ett avstånd som är 
historiskt och traditionellt förankrat. I de fall hyresgästen är ett tekniskt konsultföretag 
kanske denna kommunikation förenklas och överbryggas. Skillnaden i roll och ansvar 
kvarstår dock att arbeta med, även i ett sådant fall. 
 
Detta behöver inte betyda att det finns ett motsatsförhållande mellan olika vetenskaps-
perspektiv. I de flesta sammanhang där mellanmänsklig kommunikation och relation skall 
beskrivas samt blandas med teknik, kan det vara en fördel att medge de olika 
perspektivens fördelar och möjligheter. Rosmari Eliasson skriver i Kvalitativ metod och 
forskningsteori (1994, s.156) ”- Mänskliga och sociala realiteter har som regel både 
kvantitativa och kvalitativa egenskaper, och både objektiva och subjektiva aspekter”. Hon 
anser också att man kan ha bruk av båda perspektiven samt behöva använda flera typer av 
insamlings- och analysmetoder. ”Både för beskrivning och synliggörande av det hittills 
osynliggjorda, och i analyser där vi har nått fram till ambitionen att i djupare mening 
begripa en företeelse: förstå den i sitt sammanhang eller belysa och diskutera tänkbara 
orsakssamband och kausala mekanismer”. Hon beskriver också möjligheten att det kan ha 
viss betydelse om forskaren är man eller kvinna. Anledningen är att den erfarenhet som vi 
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har som människor har betydelse för vår världsbild, våra tankemönster och värderingar. 
Detta ger i sin tur effekt på hur vi genomför våra projekt samt för vilken typ av frågor vi 
ställer oss. Skulle den positivistiska föreställningen av forskaren som en neutral 
”sanningssökande robot” som söker svar utan subjektivitet, känslor och engagemang vara 
godtagbar spelar det emellertid ingen roll vem forskaren är, ännu mindre om det är en 
kvinna eller man. Hon menar vidare att oavsett vilket redskap vi använder för forskningen 
är det individens eget förhållningssätt och inneboende moral eller anständighet i 
förhållande till forskningens ämne som är betydelsefullt. Forskaren har alltid möjligheten 
att förvränga och förvanska (men också att tydliggöra och lyfta fram egen anm.) Hon 
framhåller att det kan vara ett problem att professionalism ofta förknippas med 
specialisering. I metoddiskussionen kring kvinnliga forskare med rötter i anti-positivistiska 
strömningar från slutet av 60-talet rekommenderas att kvalitativa metoder bör användas. 
Skälet skulle vara att kvantitativa metoder utesluter kvinnors värden och 
vardagserfarenheter. Enligt Rosmari Nilsson drabbas även männens forskning av ”det 
positivistiska vetenskapsidealets förkrympning av människors erfarenhetsvärld”. Hon anser 
att kvalitativa metoder ger förutsättningar för större närhet och öppenhet i förhållande till 
den verklighet vi studerar med hjälp av kvantitativa metoder. Vi bör sträva efter en 
öppenhet i förhållande till den studerade verkligheten.  
 
Det man bör se upp med är medvetet eller omedvetet dolda ideologiskt betingade 
avskärmningar och avskalningar i datainsamlingen. Detta kan innebära att man bör 
använda en del av den styrning som är vanligt i de kvantitativa studierna. I en 
identifiering av en konflikt mellan kvantitativ analys och vad som i feministisk forskning 
utgör en ”god” forskning framhåller Ann Oakley (1989) att distinktionerna 
feminint/maskulint och kvalitativt kvantitativt också har en parallell i ett tredje 
begreppspar, mellan naturvetenskapen och samhällsvetenskapen.  
 
Analysprincipen som gäller denna studie handlar om induktion eller snarare det som 
kallas abduktion (figur 2.1). Starrin och Svensson (1994 s.26) beskriver det som ”en 
ständig och mycket snabb växelverkan mellan observationer och idéer och mellan delar 
och den framväxande helheten”. Med hänvisning till Scheff (1990) innebär det all 
problemlösande aktivitet, inkluderande handskandet av den fysiska världen. ”Abduktion 
är den process vilken gör det möjligt för deltagarna att fullborda den otroligt komplexa 
processen av förståelsen av innebörder i en kontext” 
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 Kvalitativ analys Kvantitativ analys 
Målsättning Att identifiera och bestämma 

ännu icke eller 
otillfredställande kända 
företeelser, egenskaper och 
innebörder med avseende på 
a)variationer b)strukturer 
och c) processer 

a) att undersöka hur på 
förhand definierade 
företeelser och dess 
egenskaper och innebörder 
fördelar sig i en population, 
händelser, situationer 

Frågetyp Vad innebär det? Vad 
handlar det om? Vad 
kännetecknar denna 
händelse eller detta 
fenomen? 

Finns det något samband 
mellan A och B? 
Förekommer A i större eller 
mindre omfattning i 
gruppen C än D? 

Analysprinciper Abduktion; Exploration Deduktion; Exploration 
 

Förhållandet mellan de 
analyserande elementen 

Invändiga/inre/interna Utvändiga /yttre/externa 

Vad kan upptäckas? Variationer och strukturer 
hos företeelser, egenskaper 
och innebörder (invändiga, 
inre relationer) 

Samband emellan olika 
företeelser, 
egenskaper(utvändiga, yttre 
relationer) 

Presentationsordning vad 
avser analysen 

Från helhet till del Från del till helhet 

 
Figur2.1   I riktning mot en teori om distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ 

analys. Enligt Starrin och Svensson 1994 s 23 
 
 
Ralf Hellenius ger en bra bakgrundsbild till valet av olika typ av forskningsperspektiv i sin 
beskrivning av hermeneutiken. En del typer av forskning kan i viss mån vara ”omöjlig” 
men kan kanske ändå ha en viss betydelse, om inte annat så för den gör ett försök att tolka 
sin omgivning eller ett speciellt fall (case). I sin bok Förstå och bättre veta (1990) 
beskriver han hur man kan bedriva förstående samhällsforskning. För att vi om möjligt 
skall kunna ”se” världen bättre samt ”meningsfullt och betydelseangivande”. Han menar 
också att en världsbild inte är bättre än en annan. Vi gör alla så gott vi kan och vi skall 
inte döma ut eller nedvärdera andra individers synsätt. Verkligheten är inte svart eller vit, 
rätt eller fel. Denna insikt ger en bättre möjlighet att hålla en mer ödmjuk attityd till 
omvärlden. Ett stort problem är att sålla ut det som verkligen är viktigt ur en stor mängd 
data och kunskapsstoff. Hellenius beskriver den dubbla hermeneutiken som en strävan att 
förstå ett fenomen både utifrån och inifrån. Detta komplexa men spännande arbete blir 
gärna omfattande och det är därför viktigt att avgränsa och sortera ut viktiga delar som 
kan belysas från olika håll. En bra vägvisare var en mening som jag fick av Hellenius 
(1990, s 32). ”Forskarens problem är att ta ut det väsentliga och söka omforma 
byggstenarna till en begriplig helhet”. Denna text läste jag när jag följt projektet en tid och 
jag hade kommit till ”the state of total confusion” som professor Marie-Louise Bergmann-
Winberg uttryckte det på sin inledande föreläsning i kursen vetenskapsteori. 
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Trots att vi har en viss förförståelse enligt Heidegger kan vi försöka tolka vad som sker 
omkring oss.  Vi kan tolka inte för att förstå utan för ”bättre förstå” (Mats Furberg). Den 
exakta och riktiga tolkningen blir mindre intressant, det kan vara så att man ibland måste 
omtolka på grund av nya fakta. Hela denna process är som en levande organism som 
ständigt förändras, det är tillåtet och ofta nödvändigt att ändra en tidigare tolkning. Tiden 
och föränderligheten ses inte som ett hot utan som en självklarhet. Detta stödjer mina 
tankar kring att en fallstudie som görs idag antagligen kan ses med andra ögon i morgon. 
Den ständiga förändringsprocessen ger nya tolkningsmöjligheter, vissa händelser och olika 
människors agerande måste ses i sitt sammanhang och i sin samtid. Då kan vi förstå 
skeenden och individers handlande bättre. Hellenius beskriver också urvalsprocessen vid 
val av forskningsämne som en icke slumpartad process. Forskaren väljer ofta ämnen som 
passar honom/henne själv. Detta var uppenbart för mig eftersom jag ganska snart insåg att 
den aktör som kan överbrygga glappet mellan brukaren och byggherren var arkitekten. 
Efter att jag valt ämne insåg jag att det var min egen yrkesroll och utvecklingen av den, i 
förhållande till byggbranschens ändrade spelregler som jag valt att studera. 
 
Strauss och Corbin beskriver grunderna till den kvalitativa forskningen (1998). Fenomen 
är viktiga idéer som är möjliga att analysera, dessa står fram ur vår samling av fakta. 
Fenomen ger svar på frågan ”What is going on here”? (Struss & Corbin 1998, s 114) 
Sammanhanget betonas liksom att man delar upp och grupperar olika koncept i abstrakta 
termer, kategorier. 
Genom en uppdelning i olika strukturer och nät delar man upp olika begrepp och kan 
klargöra sammanhanget på ett tydligare sätt. En komplex verklighet måste förenklas och 
struktureras, faran är att man förenklar för långt. Genom att göra en uppdelning på: 
conditions, action/interaction och consequensis ger man strukturen en första form. Man 
måste sedan relatera strukturen med en process eftersom olika individers, organisationer 
responderar till olika problem och frågor längs med en tidsaxel. ”Combining structure and 
process”. 
 
Det finns forskare som beskriver processer och byggprojekt utifrån ekonomisk eller 
sociologisk synvinkel. Arkitekter och beteendevetare har alla sitt sätt att välja metod. 
Ur metodsynpunkt är kanske det viktigaste att beskriva och diskutera själva 
forskningsprocessen. Göran Wallén (1996) beskriver den så kallade aktionsforskningen 
som en lärande process där det viktiga är att deltagarna själva bygger nya kunskaper. Man 
undersöker reella skeenden där den enda möjligheten är att följa verkligheten parallellt. 
Att simulera eller bygga upp experiment i denna fallstudies stora skala, skulle ekonomiskt 
vara omöjligt.  Det som kan vara svårt med denna typ av studier är dels att den kan verka 
ineffektiv, dessutom är generaliserbarheten låg. Den positiva effekten bör snarare räknas i 
den kunskapsuppbyggnad som det kan innebära med denna typ av forskning. Ett annat 
hinder enligt Wallén kan också vara för den som forskar att växla mellan förtrogenhet och 
distans. Wallén beskriver också svårigheten för forskningsresultat att nå ut till praktiker. 
Han menar vidare att om praktiker börjar forska så uppstår det en ny typ av 
teoriuppbyggnad. Istället för att söka det traditionella orsak -verkan sambandet så får man 
kunskaper kring processer som bestäms av det aktuella sammanhanget. Aktionsforskning 
beskrivs inte som en kombination av först forskning och sedan tillämpning och 
genomförande utan det viktiga momentet är själva genomförandet. 
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Jag har valt att använda ett partsföreträdande perspektiv, i min fallstudie är det brukaren/ 
hyresgästen som är den viktiga parten. Alla aktörerna och dess roll/aktiviteter måste dock 
beskrivas eftersom det är en interagerande process. Den stora fördelen med 
aktionsforskning är att forskaren tar en aktiv del i förändringsprocessen. Det kan också 
genereras en del kunskap kring just strukturer och skeenden.(Finset, 1973:12) 
 
 
 

OKO===jÉíçÇî~ä===
Att söka sig till lämplig metod att arbeta med är viktigt, både för forskaren och för det 
ämne man valt att studera. Möjligheten till erfarenhetsåterföring och tid att reflektera över 
processen har varit det viktigaste motivet för att välja fallstudien som metod. 
Förförståelsen som utövande arkitekt har gett grunderna till frågeställningarna och egna 
erfarenheter ger möjlighet till en helhetssyn och en jämförande reflektion av just projektet 
Campus Östersund.  
Den ständigt pågående diskussionen om en kvantitativ eller kvalitativ metod utvecklas och 
förändras med tiden. Denna föränderlighet är nödvändig eftersom omvärlden ständigt ger 
nya villkor för forskning och tolkning av vad som händer i vår omvärld. Men verkligheten 
är inte så enkel att beskriva. Detta forskningsprojekt utförs som en fallstudie, men även 
andra metoder hade delvis kunnat ingå i studien. Komplexa processer kräver en annan typ 
av tydlighet och fallstudiemetoden visade sig vara den mest lämpliga. 
 
I byggbranschen arbetar man med projekt där det finns flera variabler som är unika. 
Erfarenhet av flera liknande projekt gör dock att man så småningom kan bygga en ”bank” 
av kunskaper. Den andra faktorn som gör att generella lösningar är svåra och nästan 
omöjliga att hitta även som forskningsobjekt, är att det är olika personer som agerar och 
interagerar i ett byggprojekt. Samma individ kan kommunicera olika och ta olika sorts 
beslut på grund av att motparten är en annan. Uppgiften kan vara snarlik men 
lösningarna blir ofta annorlunda. Antalet kombinationer vid val av delar i byggprocessen 
kan nog räknas som oändliga. Fastighetsägare, konsultteam, brukare är sällan samma 
individer i flera projekt som följs åt. Om man dessutom kombinerar detta med antalet 
möjliga konstruktionslösningar och ca  
45 000 byggdelar så anar man den komplexa processen och antalet vägval man har att 
göra. Resultatet från aktionsforskning och fallstudier görs med så speciella förhållanden att 
resultaten bör undersökas noga.  
 
 
Metoden för att följa processen och tolka vad som händer utförs i det här projektet som 
en fallstudie. Som aktiv deltagare i en pågående process kan också vissa andra metoder 
användas. Eftersom den har inslag av aktionsforskning som metod, har jag valt att även 
beskriva denna metod. Överlappningen består i att man som forskare följer vad som 
händer i ett konkret fall, fallstudien kräver dock inte att man konkret påverkar processen. 
Den aktiva medverkan kan ändå ha viss effekt genom att aktörerna är medvetna om att 
forskning pågår. Några mätbara effekter är svåra att definiera, men av erfarenhet vet man 
att denna typ av forskning kan utlösa förändringar. De fördelar som Wallén (1993) 
framhåller är att man studerar vad som sker under verkliga förhållanden, samt att man får 
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ingående kunskaper om själva förloppet. Det är inte så vanligt inom teknik- och 
naturvetenskapliga studier att man använder denna typ av forskning. Men den är lämplig 
om man vill göra djupgående studier om komplexa sammanhang. Svårigheten ligger i att 
det kan vara så olika förutsättningar för intervjuer, observationer och dokumentationer. 
Det är ju endast primära material, det vill säga den synliga kommunikationen, som man 
kommer åt. 
 
Det råder oenighet om vad begreppet fallstudie eller fallundersökning (case study) 
egentligen går ut på. Sharan B Merriam 1994 sammanställer i sin bok en bakgrund till 
begreppet och beskriver också hur en fallstudie lämpligen bör läggas upp. Det har tidigare 
bara funnits spridda artiklar om denna metodik. Enligt Merriam är en fallundersökning, i 
synnerhet den som är kvalitativt inriktad, en väl anpassad metod för att förstå och tolka 
observationer av pedagogiska skeenden och företeelser (se koppling till arkitektens 
pedagogiska roll i slutdiskussion, egen anm). Hon menar att människor fungerar som ett 
känsligt data-insamlingsinstrument som är sensitivt för mening och betydelse, både vid 
insamling och vid analys av information. Kvalitativa fallstudier inriktar sig på insikt, 
upptäckt och tolkning mer än en hypotesprövning. Man strävar efter att belysa samspelet 
mellan viktiga faktorer som kännetecknar företeelsen eller situationen i fråga. Enligt 
Merriam kan fallstudiens speciella egenskaper beskrivas med olika begrepp (se figur 2.2). 
Figuren visar en översikt över några olika författares sammanfattning av kännetecknande 
drag för kvalitativa studier. 
 
Guba & 
Lincoln,1981 

Helmstadtler, 
1970 

Hoaglin m fl, 
1982 

Stake, 1981 Wilson,1979 

Tät beskrivning Kan förbättra 
praxis 

specificerande induktiv Partikularistisk 

Empiriskt 
förankrad 

Resulterar i 
hypoteser 

Beskrivning av 
deltagare och 
motiv 

Mångfald av 
data 

Holistisk 

Holistisk, 
verklighetstrogen 

Flexibel design Beskrivning av 
nyckelfrågor 

Deskriptiv Longitudiell 

Samtalsstil Tillämplig på 
problemsitua-
tioner 

Pekar på 
lösningar 

Specifik Kvalitativ 

Belyser 
innebörder 

  heuristisk  

Bygger på tyst 
kunskap 

    

 
Figur 2.2  Kännetecknande drag för kvalitativa fallstudier enligt Merriam 1994 s.26 
 
 
Att en fallstudie är partikularistisk innebär att den fokuserar på en viss situation, händelse 
företeelse eller person. Fallet är viktigt eftersom det åskådliggör något som är viktigt för 
företeelsen i fråga och vad den kan innebära. Slutprodukten är deskriptiv vilket innebär att 
den företeelse som man studerar är omfattande och ”tät”. Detta är ett uttryck som man 
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lånat från antropologin. Den innebär en fullständig och bokstavlig beskrivning av den 
händelse eller enhet som man studerar. En studie som pågår under en längre tid skall 
innehålla så många variabler som möjligt och beskriva samspelet mellan dem. De är då 
longitudiella. Andra uttryck används till exempel holistiska, verklighetstrogna empiriskt 
förankrade (”grounded”) och explorativa. Begreppet heuristisk innebär att forskningen 
kan förbättra läsarens förståelse av den företeelse som studeras Den kan skapa nya 
innebörder, vidga läsarens erfarenhet eller bekräfta det man redan visste eller trodde sig 
veta. När man utgår från den information man har grundat i den kontext som bildar ram 
till vad man studerar talar man om en induktiv studie. Härifrån uppstår generaliseringar, 
begrepp och hypoteser. Man upptäcker nya relationer och begrepp samt får en ny 
förståelse, ibland med utgångspunkten i en arbetshypotes. Denna förändras dock under 
fallundersökningen och behöver omformuleras. 
 
Fyra viktiga kunskaper skiljer enligt Stake (1981 s.35 f) fallstudien från andra 
vetenskapliga metoder. 
 
• Mer konkreta 
• Mer kontextuella 
• Mer utvecklade genom forskarens tolkning 
• Baseras i större utsträckning på en viss referenspopulation 
 
Generaliserbarhet är något man gärna vill hitta i ett forskningsprojekt. Traditionen är 
enligt Wallén hämtad från naturvetenskapen där man bör kunna uttrycka kunskapen i 
universella lagbundenheter. Han beskriver två olika typer av generaliserbarhet, dels 
empirisk och den andra benämns teoretisk. När det gäller empirisk generaliserbarhet 
diskuteras om det finns faktiska förhållanden som begränsar resultatets räckvidd. Man kan 
också titta på om generaliserbarheten är möjlig i olika skala av samma process. Gäller 
resultatet från den mindre processen även uppskalad i en större skala? Den teoretiska 
generaliserbarheten bestäms av teoretiska antaganden, avgränsningar och förenklingar. 
Lyckas man med att ge en riktig bild av fundamentala samband skall företeelsen även 
fungera i andra omvärlds-förhållanden. Om möjligt bör man försöka göra en omtolkning 
till mer generell kunskap. Man talar om att ”en god förebild” är mer lämpligt än ”direkt 
tillämpning”. Genom att följa flera steg kan man avgöra möjligheten att överföra kunskap 
till andra projekt. Men den viktigaste frågan är att ta upp och redovisa själva diskussionen 
om det generella finns eller inte. (Wallén, 1993) Han menar vidare att genomförandet och 
processen är viktigare än själva resultatet. Man kan istället söka efter kommunicerbarhet 
och tillämpbarhet, eftersom generaliserbarheten utgör själva grunden för detta. Wallén 
menar att det bästa man kan göra i denna typ av forskning är att försöka summera och 
återföra sina förvärvade kunskaper. Genom att göra en fallstudie med brukarens krav som 
central fråga finns här en möjlighet att genomföra just detta moment. När bygget är klart 
kan man fråga hyresgästerna om de är nöjda med resultatet och om de fick sina 
önskningar och krav tillgodosedda. Enligt Svensson (1981:187) är det ej möjligt att 
utifrån ett lokalt aktörsforskningsprojekt göra någon vetenskapsteoretisk eller 
metodmässig generaliserbarhetsöverföring. Han menar att man hellre bör söka begrepp 
som tillämpbarhet eller överförbarhet. Detta kan man göra genom att så noggrant man 
kan, beskriva de subjektiva och objektiva förutsättningarna i det specifika projektet. 
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OKP===mê~âíáëâí=ÖÉåçãÑ!ê~åÇÉ=
Jag har genom deltagande observation följt byggprocessen från de första och inledande 
nyttjarmötena, flera projekteringsmöten, möten med brukarnas interna referensgrupp till 
Byggherrens information till Entreprenörledet och överlämnandet av anbudsunderlaget. 
Forskningen har skett parallellt med och i den verkliga planeringsprocessen, med ett stort 
stöd från berörda aktörer. Genom att samla protokoll, närvara vid samt föra anteckningar 
under ett stort antal sammanträden i olika sammanhang har jag fått en rik skriftlig 
dokumentation som underlag. De möten som jag kunnat närvara vid har dock gett mig en 
större helhetsbild genom att det finns mycket att tolka i den odokumenterade dialogen. 
Nyanser av ord, tonfall och de olika aktörernas kroppsspråk framgår ju inte av det skrivna 
protokollet. Man hade behövt skriva som man gör i ett filmmanus, för att få med hela 
”föreställningen”. Detta är en reflektion som kommit upp på grund av att jag egentligen 
känner till processen väl och nu fått tid att studera och reflektera över vad som händer. 
Samtal med olika aktörer och diskussioner har gett en del nya infallsvinklar på de frågor 
som inte direkt avhandlats på protokollförda möten. Vid flera tillfällen har jag fått 
möjlighet att lämna över några av mina egna reflektioner och uttrycka synpunkter.  Dessa 
tillfällen har gett mig en möjlighet att lyfta fram och testa mina egna frågor och har 
därmed använt de berörda aktörerna som ett bollplank. Jag tror inte att mina frågor 
nämnvärt har påverkat riktning eller beslut, men eventuellt har man diskuterat frågan 
ytterligare en stund. Generellt kanske man kan säga att frågor som belysts och diskuterats 
möjligen har haft en tendens att skapa en reflektion hos de inblandade aktörerna, som 
annars inte skulle ha tillkommit. 
 
Under hyresgästernas inflyttning och efter invigningen av Campus Östersund har jag 
också fått tillfälle att stämma av hur olika aktörer ser på resultatet. För att belysa brukarnas 
medverkan och möjligheter till inflytande i byggprocessen beskrivs olika moment under 
rubriken ”Brukarprocessen” där underlaget utgörs av protokoll, egna anteckningar och 
intervjuer med aktörerna. Intervjuerna gjordes i februari 2000 efter etapp I och i oktober 
2002 efter den officiella invigningen. Referat finns också från egna anteckningar från ett 
sammanfattande referensgruppsmöte i juni 2003. Intervjuerna genomfördes i dialogform 
och hade mer karaktären av en diskussion än som regelrätt intervju. 
 
 

OKPKN ==fåë~ãäáåÖ=~î=Éãéáêáëâí=ã~íÉêá~ä=
De villkor som gällt för att tolka denna byggprocess har varit en stor grad av förståelse 
som funnits hos de inblandade parterna för växelspelet mellan förtrogenhet och distans i 
forskningssituationen. Det har varit mycket intressant att ha varit insatt i processen utan 
att behöva ställas i en ansvarsposition. Ett fenomen som uppkommit har gällt svårigheten 
att få inblick i all information som finns i bakgrunden av en byggprocess. Aktörernas 
erfarenheter och professionalism gör att en hel del fakta aldrig kommuniceras öppet. Det 
finns en bakomliggande process som inte tas upp till beslut eller diskuteras på möten där 
de protokollförs. Genom min yrkeserfarenhet som arkitekt har kunskapen om vad som 
pågår i processen utan att det syns eller hörs, varit viktig att känna till. De inblandade 
aktörernas roll och villkor liknar till stora delar varandra i olika byggprojekt. Det finns en 
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hel del praxis och yrkeskunskap som kan översättas och användas mer generellt i 
branschen. Den tysta kunskapen är en stor tillgång om den kan tas fram och formuleras 
när den behövs. Genom att ställa direkta frågor till några utvalda aktörer i projektet har 
jag fått svar på flera frågor samt en hel del synpunkter. En del av svaren har bekräftat vaga 
aningar om samband, medan även helt nya sammanhang har klargjorts. Intervjuerna 
genomfördes under den senare delen av denna textskrivning och blev en typ av resumé av 
några viktiga frågor. Vid intervjutillfället blev det mer en diskussion eller samtal som inte 
återges ordagrant. Svaren sammanfattar jag i den avslutande diskussionen samt även 
tillsammans med egna kommentarer i den avslutande diskussionen. 
 
Som en annan viktig del av studien har byggingenjörsprogrammets och ekoteknik-
programmets studenter medverkat i flertalet moment som knutits samman med kurser 
och projekt. Flera av de byggnader som senare projekterats och byggts om för nya 
verksamheter har först ingått som projektarbete. Utredningar, inventeringar, 
beskrivningar och ritningar har utförts av studenterna och redovisningar har sedan gjorts 
för fastighetsägaren och andra berörda. Några examensarbeten har också utförts med 
campusprojektet som utgångspunkt. Detta material har varit användbart och intressant 
både för forskningen och för den verkliga projekteringen. Studenternas formuleringar och 
arbeten på byggprogrammet har dokumenterats och överlämnats till Fastighetsägaren 
Vasallen och konsulterna på SWECO. Det gemensamma arbetet har också gett underlag 
för diskussioner som varit bra eftersom studenternas medverkan i projektets 
nyttjargrupper varit låg. Kombinationen med deltagandet av studenter som är blivande 
byggingenjörer har dessutom gett en hög nivå på medverkan och motivation. Att tänka 
planering och byggande har fallit in naturligt i kursmoment och projekt. Detta deltagande 
har varit möjligt tack vare ett stort stöd från aktörerna i projektet samt utgjort ett viktigt 
pedagogiskt inslag i utbildningen. 
 
 
 

OKQ===^îÜ~åÇäáåÖÉåë=Çáëéçëáíáçå=
Avhandlingen är upplagd så att texten först beskriver byggprocessens referensram som 
generellt är gällande. Några centrala begrepp förtydligas och beskrivs mer allmänt med en 
kort beskrivning av gällande villkor. Näraliggande forskningsområden beskrivs i en kort 
översikt där forskning kring bostads- och industrimiljö ingår. Därefter följer en kort 
historik där aktörernas förändrade roller brukarens involvering sätts i ett sammanhang 
med branschens utveckling som grund. Speciellt är de skeden där hantverket övergår till 
en mer industri-aliserad process intressanta för denna studie. Kundfokus och 
brukarmedverkan kanske måste återknytas till processen som drivkraft när de viktigaste 
aktörerna separeras från processen och från varandra i modern byggproduktion. 
 
Den stödjande lagstiftningen för ett ökat hyresgästinflytande får också en kort beskrivning 
samt kopplingen till lagstiftning kring arbetsmiljö. Som bakgrund till fallstudien får den 
militära bygghistorien ett kapitel eftersom detta bildar bakgrund till det före detta 
regementet som är det befintliga område som byggprojektet utgått från. Fallstudien 
beskrivs sedan med förklaringar till hur man arbetat med program och projektering 
tillsammans med berörda hyresgäster. 
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I en avslutande diskussion sammanfattas sedan de egna slutsatser och erfarenheter som 
fallstudien gett. Här finns också ett sammandrag av korta intervjuer med några 
nyckelpersoner samt uttalanden från ett sammanfattande möte efter det att byggprojektet 
avslutats. 
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P===hî~äáíÉíë~êÄÉíÉ=çÅÜ=âìåÇÑçâìë=
 
 
 
 
 
 
De teoretiska kontaktytorna mot andra vetenskaper är stor eftersom byggprocessen är 
komplex. De teoretiska studierna kombinerat med fallstudien har lett till reflektioner 
kring några tvärvetenskapliga sammanhang. Fallstudiens ramar för avgränsning överskrids 
delvis i ämnesbeskrivningen. Ett urval av dessa teorier och tillämpningar kan vara 
relevanta till denna typ av process, i gränssnittet mellan människa och teknik. 
 
 
 

PKN====hî~äáíÉíëJ=çÅÜ=ãáäà!ëíóêåáåÖ=
Teorier kring miljö- och kvalitetsarbete anknyter till de centrala riktlinjer som nu alltmer 
byggs in i lagstiftning och regelverk. Genom länsstyrelserna pågår arbetet med de 15 
nationella miljömålen som skall vara mätbara samt ha en tidplan när de skall vara 
genomförda. Från central nivå fungerar Boverket som stödjande instans till miljöarbetet 
på den regionala och kommunala nivån. Det material med goda exempel som tas fram 
och publiceras är också lättillgängligt för konsulter som arbetar med planering och 
byggande. 
 
Även de frivilliga åtaganden som olika branscher arbetar med, ger den långsiktigt hållbara 
strategin sitt stöd. För att organisera företaget används för kvalitetsarbete exempelvis 
standards enligt ISO 9000. Miljöarbetet kan organiseras enligt standarden ISO 14000 för 
att visa omvärlden att företaget har ett aktivt miljöarbete. Miljöarbetet kompletterar ofta 
på ett bra sätt ett internt kvalitetsarbete i olika företag. Genom att bygga upp en struktur 
med dokumentation och kontrollsystem, följs dessa åt i implementeringen av riktlinjer i 
organisationen och i företagets verksamhet. I begreppet miljöarbete bör man också väga in 
arbetsmiljöfrågor som i sina regelverk ser helheten med Hälsa, Miljö och Säkerhet. Olika 
delar som ingår i ett systematiskt miljöarbete har liknande former som arbetet med 
kvalitetssäkring enligt Antonsson (2001). Enligt denna rapport handlar både 
kvalitetsarbete och arbetsmiljöarbetet om att arbeta systematiskt, att skapa ordning och 
reda i organisationen. Alla i organisationen skall känna till mål, rutiner, ansvarsfördelning 
och arbetsmetoder. En annan viktig likhet som beskrivs är alla anställdas engagemang för 
nå ett positivt resultat. En samverkan mellan dessa ger en bra effekt men man skall också 
se olikheterna. Enligt Antonsson handlar ”kvalitet om produkterna, medan 
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arbetsmiljöarbetet handlar om människorna på arbetsplatsen”. Lagar och regelverk styr 
arbetsmiljöarbetet, medan kvalitet styrs av kundkrav. 
 
Kvalitetsstyrning får sin koppling till kundfokus och brukarmedverkan genom 
kvalitetsarbetets definition att: 
 
”en produkts kvalitet är dess förmåga att tillfredställa och helst överträffa kundernas behov 
och förväntningar.” (Bergman, Klevsjö 2001). 
 
Kvalitetsbegreppet enligt Edvardsson (1996) beskriver en helhet som många andra 
begrepp inom företagsekonomin inte förmår att fånga in. Han menar att kvalitet skapas av 
företagets medarbetare med sin kompetens i direkt samspel med kunden, inte av 
kvalitetsteknik, kontroll och mätsystem. Vidare beskrivs kvalitet som en resa där målet 
ständigt förändras och inte är givet. Arbetet får inte skiljas från den övriga verksamheten 
utan får sitt speciella innehåll i en given kontext. Han menar att kvalitetssystemet bara är 
verktyget, för att kunden skall uppleva kvalitet måste engagemang och vilja finnas hos 
medarbetarna och berör alla i organisationen.  
Stora kostnader för enskilda företag och för hela samhället kopplas till 
kvalitetsbristkostnader. För att komma tillrätta med detta finns olika förslag på 
hjälpmedel. Traditionellt har man värderat kostnader för avvikelse ur ett 
produktionsrelaterat perspektiv. 
 
Lars Sörqvist (1998) breddar begreppet till att inte bara definiera kostnader för att man 
inte ”gör saker rätt” till att också innefatta kostnader för att man inte ”gör rätt saker”.  
Avvikelserna måste enligt honom ses med ett perspektiv där man inte till fullo tillgodoser 
kundens uttalade, underförstådda och omedvetna behov. Förutom kostnader för en dålig 
produkt står missnöjda kunder för en minskad intäkt vilket också bör räknas med. 
Sörqvist definierar kvalitetsbristkostnad som  –” de totala förluster som uppstår genom att 
ett företags produkter och processer inte är fullkomliga”. De förluster företaget bör mäta 
är samtliga effekter som kvalitetsbrister kan ha på intäkter, kostnader och tillgångar. ” 
 
 
 

PKO hìåÇÑçâìëÉêáåÖ=çÅÜ=ÇÉÑáåáíáçå=~î=âìåÇ=
Ett argument för att arbeta med kundfokus har en ekonomisk grund genom fördelen med 
att producera rätt kvalitet och rätt produkt. Genom att förstå och identifiera kundbehovet 
utvecklar man även företaget och produkten. För detta arbete och denna process kan man 
använda olika verktyg. Att ständigt arbeta med förbättringar kräver kunskap att arbeta 
med processer där man får effekter både inåt företaget och utåt mot kunderna, om man 
lyckas.  En bra översikt över användbara verktyg med bland annat beskrivningar av 
kunddriven produktutveckling finns i Bergman och Klevsjös bok ”Kvalitet från behov till 
användning” (2001).  
 
De olika kvalitetscertifieringar som används av företagen exempelvis ISO 9000, har en 
organisatorisk koppling. Normerna reducerar riskerna att leverera varor och tjänster med 
fel.  
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Enligt Helling (1998) innebär certifiering ingen garanti för överlevnad i konkurrensen 
från andra företag utan man måste jobba mer systematiskt. Han menar att ett företag bör 
arbeta med ständiga förbättringar, detta kräver en viss frihet. Att arbeta med standards och 
certifiering kan dock lägga grunden, men det behövs även personligt engagemang och 
individuella attityder till kvalitet. 
”Kvalitet handlar om vilka vi är och vad vi kan åstadkomma”.   
 
Begreppet kund beskriver han som konsumenter, köpare, beställare, patienter, elever, 
avnämare och intressenter. Varje medarbetare och organisation behöver identifiera sina 
kunder och deras behov och ge dem relevanta benämningar. 
 
Utmärkelsen Svensk Kvalitet från SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling, baseras på tretton 
grundläggande värderingar som utgör kärnan i kundorienterad verksamhetsutveckling.  
 
Total Quality Management TQM kan sammanfattas i de grundläggande värderingarna : 

• Kundorientering 
• Allas delaktighet 
• Långsiktighet 
• Processorientering 
• Ständiga förbättringar 
• Snabba reaktioner 
• Samverkan 
• Engagerat ledarskap 
• Kompetensutveckling 
• Samhällsansvar 
• Förebyggande åtgärder 
• Lära av andra 
• Faktabaserade beslut 
  

Man menar att kunden är den man är till för och det är kundens behov, krav och 
förväntningar som skall vara styrande för företagets organisation, medarbetare och 
verksamhet. 
 
I kundkontakterna skriver Edvardsson (1996) att man inte får underskatta sin egen 
kompetens och professionalism. Först ska man lyssna och vilja vara lyhörd för kundens 
önskemål men i många fall behöver kunden hjälp med att formulera sina behov sina 
kvalitetskrav. I vissa fall kan man behöva styra kundens agerande för att få en utveckling 
menar han. Han tillägger att kundbegreppet är flerdimensionellt och definierar kunden 
som ”mottagare av verksamhetens resultat, både medarbetare och/eller avdelningar inom 
organisationen och de utanför organisationen som köper eller nyttjar tjänsten”. Sörqvist 
(1998) definierar kunder som ”alla på något sätt påverkas av produkterna och 
verksamheten”. En stor mängd kunder, vanligtvis med parallella kunder, menar han ställer 
unika krav och har individuella behov. Därför är det nödvändigt med anpassning och 
kompromisser. Nedanstående figur (figur 3.1) beskriver hans definition av kunder. 
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Figur 3.1    Definition av kunder enligt Sörqvist(1998) 
 
 
Gustafsson (1998) beskriver en metod som kan snabba på produktutvecklingsprocessen 
och därmed skapa förutsättningar för klara konkurrensen från andra företag på ett bättre 
sätt. QFD benämns som Quality Function Deployment och fungerar som ett verktyg för 
att ta beslut som baseras på kundfakta. Fördelarna menar han består av att man får ut 
produkten snabbare på marknaden, företaget får lägre uppstarts-kostnader, färre problem 
när produkten släpps på marknaden och ökad försäljning. För att nå framgång måste man 
ha kundfokus och ha med en kund som deltar i processen. Bättre beslut tas med 
tvärfunktionellt samarbete vilket också ökar kommunikationen inom företaget. Man får 
ett strukturerat och dokumenterat arbete och kan bättre prioritera sina insatser. 
 
Det är ännu inte möjligt att helt styra arbetssätt och attityder i ett företag för att möta 
kundernas behov. För att lyckas med detta tycks ledningens inställning och kompetens ha 
betydelse. Genom att följa goda exempel kan man också utveckla framgångsrika koncept 
för ökad kundnytta. En svårighet finnas fortfarande att mäta insatsens storlek jämfört med 
vilken ekonomisk effekt man kan få ut. I boken ”Den nöjda kunden” av Söderlund 
(1997) diskuterar han och försöker klarlägga sambandet mellan en nöjd kund och 
lönsamhet. Teoretiskt menar han att det finns många skäl att anta att det finns ett positivt 
samband men påpekar att det finns en påtaglig brist på forskning inom detta område. 
 
 
 

PKP===mêçàÉâíI=éêçÅÉëë=çÅÜ=çêÖ~åáë~íáçå=
Att arbeta i projekt ger en möjlighet för företag att arbeta effektivt under en begränsad tid 
med en uppgift. För att nå framgång är det viktigt att ledning, organisation och resurser 
ställs till förfogande. I sin bok ”Jakten på det effektiva projektet” definierar Mats Engwall 
(1999) begreppet projekt och projektledning.  Ett projekt är avgränsat i tiden och har en 
början och ett slut samt har en engångskaraktär. Ett projekt initieras för att genomföra en 
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förändring med ett uttalat mål. Man skiljer på arbetsuppgiften (projektet) och den färdiga 
produkten, det vill säga det långsiktigt beständiga resultatet. Enligt Engwall har man för 
liten kunskap om de speciella krav som ställs på en projektledare eftersom en 
projektorganisation vanligtvis spränger traditionella organisatoriska gränser och innebär en 
tillfällig form av organisation. Ofta ställs också extra höga krav på effektivitet på resultatet 
från ett projekt. Olika projekt-ledningsverktyg blir därför viktiga. Svårigheten med att 
leda projekt menar Engwall är kravet på att leda på ett nytt sätt i ett projekt men med den 
traditionella organisationsstrukturen som ram. 
 
Jesper Blomberg (1998) strävar efter att ta bort myterna kring projekt. Han ställer upp 
fem vanliga myter om projekt och ger nya perspektiv baserade på en praktisk erfarenhet. 
För det första finns en myt att projekt är unika. Han menar att alla projekt har en 
förhistoria och ett ursprung. Projektet hänger ihop med människor med vissa erfarenheter 
som ibland också har jobbat ihop tidigare. Den andra myten handlar om väldefinierade 
mål som sätts upp för ett projekt. Blomberg menar att mål förändras över tiden. Det är 
dessutom svårt ha helt gemensamma mål eftersom man kan ha olika motiv och intressen i 
ett projekt. De olika aktörernas grad av inflytande spelar också roll för resultatet. Myt 
nummer tre är enligt honom att framgångsrika projekt är välplanerade. Om man arbetar 
så att ”målen snarare växer fram, förändras, föds och dör under projektets gång, framstår 
det mindre relevant att försöka planera kommande verksamhet. Istället för att låsa fast och 
skydda projektets inriktning bör man kanske försöka vara öppen och mottaglig för det 
oförutsägbara och oväntade”. Den fjärde myten är att framgångsrikt projektarbete håller 
sig till tids- och kostnadsbudgetar. Blomberg menar att framgångsrika projekt sällan håller 
budget. Det kreativa arbetet i ett projekt kan ta fram nya lösningar som kanske kostar mer 
och spräcker även tidsramen. Det finns också en tendens att projektdeltagarna börjar 
fokusera på mer långsiktiga effekter av projektet istället för det uppsatta målet. Positiv 
uppmärksamhet av ett projekt kan också göra att man får större finansiella resurser 
eftersom man får en typ av goodwillvärde.  Han varnar också för ”projektifiering” av mer 
löpande verksamhet. Har man satt snäva tids- och budgetramar för ett projekt och tror att 
man skall spara är detta ett kortsiktigt perspektiv menar han. Projekt-deltagarna sliter hårt 
och forcerar arbetet, vilket kan leda till –”ett allvarligt hot mot både en stabil industriell 
utveckling och arbetstagarens välmående”. Den femte och sista myten som Blomberg vill 
ta bort är projektet som överlägsen organisationsform, eftersom den manar till kortsiktig 
kostnadsjakt. Dessutom bygger man upp arbetsgrupper som lär och bygger kunskap. När 
man sedan bryter upp gruppen försvinner den gemensamma kompetensen. Han varnar 
också för att ett mer långsiktigt utvecklingsarbete hämmas av de återkommande projekten. 
Om man ska införliva det innovativa i produktionsapparaten ställer detta krav på 
ledningen att frammana både effektivitet och innovativitet. 
 
 
 

PKPKN==mêçÅÉëë=
Intresset för processorientering har ökat för att förbättra resultatet i olika typ av företag.  
Komplexiteten i många branscher manar fram nya sätt att organisera och producera. Mats 
Westerberg (1998) beskriver villkoren för små och medelstora företag där omvärldens 
förändringstakt och starka skiftningar mellan framgång och undergång som ett turbulent 
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och i det närmaste konstant tillstånd. Företagen måste ändå arbeta strategiskt och kan 
arbeta med olika struktur och organisation. Westerberg framhåller hur företagets ledare 
kan hjälpa medarbetarna att hantera osäkerhet och oklarhet beroende på vilka personliga 
egenskaper denna person har. Individens personlighet, olika erfarenheter och kompetenser 
är viktiga för vilka steg företaget tar, eller undviker att ta.  
 
Processynsättet innebär enligt Olle Rentzhog (1998) att uppmärksamheten förskjuts från 
de färdiga resultaten (produkter och tjänster) till de aktivitetskedjor som formar dem. 
Genom detta får man en koppling till TQM det totala kvalitetsbegreppet där kunden står 
i centrum. Kunderna är alla de man vill skapa värde för. Processynsättet är enligt 
Rentzhog starkt knutet till att arbeta med ständiga förbättringar som är ett nyckelbegrepp 
inom kvalitetsarbete. Här måste varje medarbetare förstå sin roll. Det finns också problem 
att arbete med processynsättet eftersom man ofta har en funktionell struktur i 
organisationen och de motverkar till stor del processynsättet. 
 
 
 

PKPKO ==lêÖ~åáë~íáçå=
Om flera organisationer skall samarbeta försvåras arbetet ytterligare på grund av olika 
aktörers oförmåga att samverka. Kerstin Sahlin-Andersson (1989) kallar det att arbeta 
med ”oklarhetens strategi”. Hon betonar processens relevans och menar att organisationen 
drivs av samspelet mellan situation, definiering och processens utveckling. Hon menar att 
litteratur i ämnet utgör ideala bilder med liten koppling till verklighetens villkor. Eftersom 
inblandade organisationer i större projekt ofta har ett motpartsförhållande eller är 
konkurrerande, ställs speciella krav på samarbetet. Hon menar att om man skall förstå 
organisationsprocessen så ”är såväl aktörernas uppfattningar, intressen, agerande och 
tolkningar av eget och andras agerande relevanta”. Sahlin-Andersson ger olika förslag på 
arbetssätt. Att arbeta med snäva ramar och en gemensam tolkningsram är ett sätt, där de 
aktörsspecifika intressena tonas ner eller genom att helt enkelt imitera färdiga lösningar. 
Man måste hantera och administrera samarbetet som en organisation vilket ger en 
inramning till förändringen. Hon menar att man kan utnyttja oklarheter som strategi 
eftersom man  –”möjliggör ett utnyttjande av nuet, en flexibilitet och förändring och kan 
därmed leda till innovativitet och effektivt resursutnyttjande.” 
 
 
 
. 
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Byggbranschens aktuella villkor och tidigare utveckling bildar en viktig grund för 
framväxten av frågorna kring brukarmedverkan. Aktörernas agerande är en produkt av 
ekonomiska och juridiska villkor samt andra styrande faktorer. Även de politiska och 
sociala förändringarna är en del av utvecklingen av byggbranschens villkor och motiv till 
en ökad kundfokusering.  
 
Bakgrunden för kravet på satsningar för en förändring av byggproduktionen är dels att 
hyresnivån för nybyggd lokal- och bostadsyta nått en smärtgräns som anses utgöra en 
vändpunkt för branschens utveckling. Vakant hyresyta samt felallokerade bostäder och 
lokaler har också bidragit till att branschen arbetar med kundfokusering. 
 
 
 

QKN== _óÖÖÄê~åëÅÜÉåë=îáääâçê==
Byggkostnadsdelegationen fick 1996 i uppdrag att i samverkan med byggsektorns aktörer 
och aktivt arbeta för långsiktigt sänkta produktions- och förvaltningskostnader för 
bostäder och därmed lägre boendekostnader. Resultatet redovisas i betänkandet SOU 
2000:44. De samhällsekonomiska effekterna blir påtagliga om man har en negativ 
utveckling eftersom byggandet svarar för en volym på cirka 195 miljarder. 
 
Enligt Fernström (1996) uppgår det totala värdet av våra fastigheter till mellan 2500 till 
3000 miljarder kronor eller 50 % av vår nationalförmögenhet på 6000 miljarder kronor. 
En betryggande tillgång enligt Fernström som menar att man måste lyfta fram denna 
realitet och få våra aktörer i byggbranschen att inse att ”marknaden är inte det vi bygger, 
utan istället vårt totala fastighetsbestånd”. Byggkostnadsdelegationen hade som ambition 
att samverka om ett förslag till en positiv utveckling och man menade att genom ett 
effektivt byggande och ökad konkurrens kunna åstadkomma en besparing av cirka 10 %. 
Delegationens bedömning är att kostnaderna kan sänkas ordentligt men att man behöver 
en bättre samordning av ansvaret för bygg - och bostadsfrågor. En mer offensiv byggherre 
samt kreativare instrument vid upphandling är andra förslag. Bättre logistik vid hantering 
av byggmaterial och behov av längre planeringstider för att undvika fel, anses också som 
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viktiga strategier att arbeta med. Men framförallt måste man börja arbeta med 
erfarenhetsåterföring för att undvika att upprepa misstag, menar Delegationen i sin 
sammanfattning till statsrådet och Näringsdepartementet.  
 
Med anknytning till denna fallstudie om brukarmedverkan framhåller Byggkostnads-
delegationen att ”byggsektorn måste i högre grad öppna sig mot samhället och dess 
medborgare, sina kunder, och inse sina möjligheter att bygga det som efterfrågas av olika 
kundgrupper och på en marknad som kan bli väsentligt större än dagens marknad”.   
 
 
 

QKO== _óÖÖÄê~åëÅÜÉå=J=Üáëíçêáâ=
I det här avsnittet beskrivs den historiska utvecklingen i byggbranschen och med fokus på 
att tydliggöra var och hur brukarperspektivet förändras. ”Produktionsbaserad 
projektering” är ett begrepp som sammanfattar hur utgångspunkten för projekteringen 
alltmer styrts över till produktionens villkor och behov. Människan har behandlats som en 
kugge i det stora samhällshjulet och individens behov har fått stå tillbaka. 
I samband med det stora miljonprogrammet på 60- och 70 –talet  trimmades 
byggprocessen och berörda parter att öka produktionen och anpassa teknikutvecklingen 
till uppdraget som bestod i att bygga en miljon lägenheter under tio år. Man fick 
härigenom en gynnsam kostnads- och produktivitetsutveckling. De dåliga kvaliteterna 
omtalas i litteratur om rekordårens byggande och har i sin ytterlighet skapat en debatt om 
vi med den fysiska ramen som skapades, speciellt i förortsområdena, har påverkat 
människor negativt. Det finns artiklar som till och med påvisar samband mellan 
människors kriminella beteende och den påverkan som den grå betongen och karga 
miljön i miljonprogrammet utgör.  
 
Per Forsman beskriver egna reflektioner till bakgrunden i sin bok ”Det gamla och det nya 
bygget” (1993). Under decennierna efter kriget fanns ett uppdämt behov av bostäder. 
Gamla visioner om ett industriellt byggande förverkligades. Han menar att det var gamla 
utopiska byggnadsplaner från 20-talet och ända från 1800-talets slut som nu kunde 
genomföras. Två världskrig hade skjutit planerna på framtiden. 1952 hade statliga 
maskinlån drivit på utvecklingen av byggtekniska nyheter. En snabb utveckling av kranar, 
hissar och truckar blev tillsammans med nya byggmaterial och prefabricerade skivelement 
grunden i det nya rationella byggandet. Både fabrikation och byggande kunde använda 
tayloristiska rationaliseringsmetoder eftersom man minskade antalet storlekar och typer av 
delar. ”Förutsättningarna var givna av byggets skala och tidsplan, på den tekniska nivån av 
byggelementets typifieringsgrad och de maskinella hjälpmedlens optimala aktionsradie. Av 
stor betydelse var också att en helt ny organisatorisk ram skapades kring byggandet, med 
totalentreprenader och politiserad plan- och kreditgivning. Mark- och exploaterings-
kostnaderna hade förstås en styrande betydelse. Metoden kom att kallas ”produktions-
anpassad projektering”, vilket på modern teknokratisvenska väl är så nära man kan 
komma den gamla filosofiska sentensen, att industrisamhällets rationalitet förvandlar 
medlen till mål.  
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I denna av en mångfald aktörer och intressen präglade värld är det svårt att peka ut någon 
”miljonprogrammets byggherre”. ”I efterhand är det ingen direkt trängsel av folk som vill 
ta åt sej äran” skriver Forsman. 
 
Olle Svedberg (1988) beskriver i sin bok om Europas arkitektur på 1900-talet hur 
mellankrigstiden var både dramatisk och kontrastrik. ”Plötsligt växte en ny och ohistorisk 
arkitektur fram på bred front, inte som det logiska resultatet av en lång och 
sammanhängande utvecklingskedja från de första gjutjärnsfabrikerna i slutet av 1700-talet, 
utan plötsligt och oväntat.” Han ställer vidare frågor om detta fenomen. ”Varför ville de 
tongivande radikalerna inte längre vara konstnärer och hantverkare som tidigare, utan 
hellre likna ingenjörer och vetenskapsmän?”  Olle Svedberg redovisar några samband och 
visar också på att de ledande skolorna där Bauhaus var en av de ledande, började anpassa 
sig till industrin. Första världskriget med stora förluster och tragedier gav för många ett 
förvirrat resultat, ingen var vinnare. Arkitekturen gavs en roll att uttrycka ”en helt ny 
värld” (se Kenneth Framptons Modern Architecture - a critical history 1980). 
Krigsindustrin hade stora resurser som nu måste ställas om för fredligt bruk. Anledningen 
att maskinerna måste nyttjas bättre var även att ”10 miljoner hade dött i kriget och nästan 
dubbelt så många sårats, de flesta unga män.” Det saknades alltså arbetskraft i en tid där 
bostadsbristen var katastrofal. Dessa tre faktorer menar Svedberg vara grunden till 
byggandets industrialisering. Han ställer frågan varför man inte tog avstånd till 
maskinerna när man sett vad den moderna tekniken hade använts till under kriget. 
Svedberg menar att det finns en politisk koppling till den framväxande internationella 
socialismen som nu fick ett starkt stöd. De ideologer som var ledande framhöll teknologin 
som ett verktyg i en fredlig användning. I ett citat från Mies van der Rohe finns tankar 
om problemens lösning. 
”Jag betraktar industrialiseringen av byggnadsväsendet som kärnproblemet i vår tids 
arkitektur. Lyckas vi genomföra denna industrialisering kommer de sociala, ekonomiska, 
tekniska och även konstnärliga frågorna att lätt kunna lösas.” 

 
Olle Svedberg framhåller också att vi måste se utvecklingen med bakgrund av den tidens 
svåra bostadssituation för många, speciellt för arbetarklassen man fokuserade arbetet på 
”Idealvåningen för existensminimum”. Det var vardagsmänniskans situation som många 
försökte göra någonting åt. Svedberg manar till eftertanke genom följande citat: 
 
” Det är lätt att i efterhand ironisera över deras naivitet och moralism. De nästan tvingade 
människor att bo rätt, att överge finrummen om trångboddheten krävde det ….det kan 
inte förnekas att arkitekternas fascination av de egna tekniska och estetiska lösningar stod i 
en viss motsättning till deras demokratiska framtoning.”  
 
I Sverige leddes den nya utvecklingen av gruppen arkitekter kring Gunnar Asplund som 
gav ut tidskriften Acceptera.”Vi måste acceptera rationaliseringens princip… 
Industrialismen är det stora faktum i vår nya kultur, om vi vill ha någon. Vi måste 
acceptera den för att bruka den till vårt bästa… Acceptera den föreliggande verkligheten - 
endast därigenom har vi utsikt att behärska den, att rå på den föra att förändra den och 
skapa kultur, som är ett smidigt redskap för livet”. Citatet är hämtat ur Hans Asplunds 
bok ”Farväl till funktionalismen” som han skrev 1980 dedicerad till sin far, Gunnar 
Asplund. Boken utgör en uppgörelse på många plan, eftersom faderns verk fick inte bara 
ett nationellt genomslag utan också gav eko i världen. Hans Asplund beskriver i sina ”tio 
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påståenden om funktionalismen” sin syn på vilka konsekvenserna var. Ur 
brukarperspektivet är några av påståendena allvarliga anklagelser mot den tidens arkitekter 
och planerare. 
”Arkitektur och stadsbyggnad blev under funktionalismen allt oskönare, allt 
otrivsammare, ofta ofunktionellare, ibland dyrare, ibland mer oteknisk. Detta gäller i hus, 
mellan hus, i städer samt bortom hus och städer ute i landskapet”. 
”Funktionalismen misstolkade människors verkliga behov och går därför nu allt snabbare 
mot sin avveckling”. 
 
Det är tydligt att analysen av funktionalismens byggproduktion framkallar många 
reaktioner. 
Idag skrivs mer om funktionalismen och miljonprogrammet och hur bebyggelsen har 
påverkat oss. Men det har dröjt med de stora analyserna av funktionalismen och 
miljonprogrammets byggande. Nedan följer några inlägg i teorierna om hur 
brukarperspektivet förskjuts från vardagsperspektivet och andra värden tar över. Jan 
Larsson beskriver i ”Folkhemmet vi ärvde” (1994) om hur kvinnornas betydelse för att 
administrera livssfären övertogs av det allmänna. Här beskrivs Alva Myrdals arbete under 
trettiotalet med bland annat Hemmets forskningsinstitut under ledning av Brita 
Åkerman.  Man drev på en utveckling av hemmets fysiska utformning och kollektiva 
lösningar av familjens grundläggande behov. Förändringsarbetet innebar också ett 
annorlunda förhållningssätt till gemenskapen och till tingen. Rationaliseringar skulle 
innebära ”att uppfinningar, modern teknik samt rationellt handlande skulle ge ökad 
samhällseffektivitet och rättvis användning av knappa resurser genom standardiserade 
beteende”. Han menar att man genom att göra ”vetenskap av medborgarnas 
vardagskunskap” uppnår en kränkning av självkänslan och av basala värden som 
exempelvis tilltro till den egna förmågan och erfarenhetsmässigt förvärvad kunskap, 
pliktmoral och ansvarskänsla. Bruket av staten för att bygga det goda samhället 
underlättades genom starka patriarkaliska traditioner som levde i folkrörelserna.” Han 
menar vidare att ”folkskolläraraktigheten och uppfostringsivern bland de borgerliga 
intellektuella verkade kränkande på människor”. 
Samhällsbyggandet hade som mål ”ett planmässigt byggande” med ”ekonomi och trivsel” 
som ledord. Uno Åhrén var en av dem som hade uppdrag att formulera underlagen bland 
annat i bostadssociala betänkandet SOU 1945:63. Här återfinns en del av de idéer som 
fanns i Tyskland och Holland under 20-talet. Åhrén slår fast - ”att den allmänna 
kulturnivån i vårt land befann sig på oacceptabelt låg nivå jämfört med den industriella 
produktionsförmågan. För att vända utvecklingen måste samhällsbyggandets problem 
angripas från grunden med genomgripande reformer”. Vissa standardmått planerades till 
exempel minimistorlek på tätort och cykelavstånd i tid fram och åter till föreningslokal 
eller biograf. I sin kommentar sammanfattar Jan Larsson sin syn på vad som hände i det 
”Svenska folkhemmet”. ”Det svenska folkhemmet organiserades successivt och 
planmässigt, under det att allt fler professionella grupper åtföljda av politiker och deras 
administratörer i växande byråkratier tillvällde sig behörighet att utbreda, utforma och 
med kontrollerade ingrepp påverka förutsättningar och begränsningar för dem som levde 
och vistades i Folkhemmet. Men den vetenskapliga grunden för de enskilda gruppernas 
agerande var bräcklig. Man utgick från generella tumregler om behov och sociala 
beteenden och föreskrev standardiserade lösningar på dessa. Det bästa exemplet är 
arkitekterna och deras insatser, där bostadspolitiken och miljonprogrammet kom att bilda 
kulmen. Med allt fler professionella, vetenskapligt utbildade grupper verksamma i 
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folkhemmet och alltfler ambitiösa politiker växte komplexiteten i besluts- och 
planeringsproblemen, medan varje samfällt och inlärt beteende blev en omöjlighet.  
Med de professionella gruppernas utbredning invaderades också den enskilde 
medborgarens livsvärld – hans kapacitet och kompetens nedvärderades eller rent av 
diskkvalificerades.” Larsson avslutar sin kommentar med att beskriva hur medborgarna 
trängts undan från samhällsfrågorna och menar att lösningen finns i att man ”förkastar ett 
stadsbyggnadsideal på den illusoriska behovslärans grund. Återskapandet av staden som 
kollektiv nyttighet innebär en kritisk uppgörelse med vissa professionella gruppers 
egenintresse. Men stadens återupprättelse är nödvändig om det gäller att med regional 
attraktivitet locka till sig den nya medborgaren i det kommande framtidssamhället”. Den 
nya medborgaren beskriver Jan Larsson som kräver respekt för sin integritet samt har 
större kompetens och annorlunda preferenser när det gäller valet av livsmiljö och ”finner 
det motsägelsefullt att bli företrädd och få sitt liv ordnat och tillrättalagt på kollektiv 
grund”.  
 
Det finns även de som menar att det finns goda kvaliteter i det rationella och det 
industrialiserade byggandet, som vi inte tagit tillvara ordentligt i dagens produktion. 
Arkitekten Peter Adler har kartlagt rekordårens byggande och använder den kunskapen i 
sin rapport ”Bostadsbyggande på väg mot öppen industrialisering” (1995). Peter Adler 
beskriver de nya villkoren för branschen under senare hälften av 70-talet och i början av 
80-talet. Han menar att man fick en återgång till konventionella och mindre rationella 
metoder. Anledningen var mindre projekt, kortare serier och krav på större miljöhänsyn. 
När man försökte använda massbyggandets produktionsprocess till den mindre skalan 
uppstod svårigheter. Här uppstod också den skeptiska hållningen till industrialiserat 
byggande. 
 
Genom att utveckla metoder, precisera krav och samordna teknikutvecklingen skapas 
faktorer för ”monteringsbyggandets rehabilitering”. Han uppmanar alla goda krafter att ta 
en kreativ paus för att betänka och lägga grunden till en socialt önskvärd och tekniskt 
möjlig bostadsbyggnadsteknik. Hans beskrivning av byggandets kostnadsutveckling ger en 
grund till kraven på att bryta den stora kostnadsökningen som i sin tur ger orimligt hög 
hyresnivå för hyresgästerna/brukarna. 
 
Roll- och ansvarsfördelningen i byggbranschen är också en viktig faktor i utvecklingen av 
byggbranschen. De olika entreprenadformer som var vanligast under miljonprogrammet 
var anpassade till den stora skalan. Under 70-talets integrationssträvanden ställde Bygg-
branschens samarbetsråd (1979) krav på en annan rollfördelning. Genom att integrera 
olika företagsformer skulle man få en ”rollkonkurrens” men Adler menar att det idag 
framstår som ett lågkonjunkturfenomen. Under tidigt 80-tal förändrades villkoren. I en 
rapport av Sundvik mfl (T20:1983) fokuseras på byggprocessens initialskeden och 
produktbestämningen. Bakgrunden var ”att de hårt specialiserade arbetsformerna som 
utvecklats under 60- och 70-talen skapade dåliga förutsättningar för en bra 
beslutsprocess”. För att effektivisera sättet att utreda och projektera nya byggnader föreslås 
nya former för parternas engagemang i byggandet. 
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Olika aktörers önskemål: 
• Byggherren: att parera ökningen av högre byggkostnader med bättre kostnadskontroll 

och ekonomisk förvaltning. 
• Byggaren: att medverka i produktbestämningens tidigaste skeden. 
• Brukaren: att under ordnade former få delta i beslutsfattandet.  
 
Enligt Adler (1995) byttes de kärva tiderna till en överhettning som gav nya spelregler. 
Företagens strukturer ändrades och nya entreprenadformer provades. En ny modell av 
totalentreprenad utvecklades vid Stockholms Kooperativa Bostadsförening där 
erfarenheterna från byggplatsen kom in tidigt i projekteringen och byggherren kunde 
definiera kvalitetsnivåer utan att låsa sig vid tekniska lösningar. (Holm red 1991). 
Byggnadsteknik-utvecklingen samt de styrande byggnormernas förändring är ytterligare 
faktorer som har förändrats. Från att ha detaljstyrande byggnormer med SBN 80 som 
även innehöll krav på energihushållning förändrades normerna under 90-talet. Från 
detalj- och utformningsstyrande övergick de till att vara funktionsstyrande, med ett större 
svängrum för tolkningar och alternativa utformningar.  
 
Beskattning och finansieringsformer med bland annat statliga subventioner är de 
grundläggande faktorer som har styrt byggandet. Motiven för statlig ekonomisk styrning 
har enligt Kommerskollegium, Konkurrensverket och Närings- och 
Teknikutvecklingsverket i sin rapport 1996:1, varit att garantera alla en god bostad för 
rimliga priser. ”Bostadspolitiken formades under en period av stark ekonomisk tillväxt. 
Ända fram till 1960-talet var bostadsstandarden generellt låg. Urbaniseringen ledde till en 
omfattande inflyttning till de större tätorterna. Följden blev akut bostadsbrist i de större 
städerna. För att lösa denna problematik valde de styrande politikerna att genom politiska 
ingrepp se till att ge det ökade produktionsutrymme som tillväxten skapade verkligen 
utnyttjades för att öka bostadsbyggandet. Omfattande generella utbudssubventioner i 
form av förmånliga statliga lån och räntebidrag infördes”.  
 
Spelreglerna för fastighetsägarna ändrades genom att kommunala bostadsföretag skapades. 
De hade vissa förmåner som inte de privata fastighetsägarna fick ta del av. De privata 
bostadsföretagens inflytande minskades genom att hyresnivåerna kopplades till de 
kommunala bostadsföretagens nivåer genom bruksvärdessystemet. Hela byggbranschen 
utvecklades under 80-talet mot höga kostnadsnivåer och konkurrenssituationen var dålig. 
På grund av de försämrade statsfinanserna och ökade realräntor kunde inte staten uppfylla 
de åtaganden man utfäst. I redan gällande system ändrades reglerna även retroaktivt. I 
rapporten (1996:1) beskrivs de nya villkoren. ”Under 1990-talet har därför 
bostadsfinansieringssystemet förändrats i marknadskonform riktning bland annat genom 
att förändringar har gjorts som syftar till att öka incitamenten att hålla byggkostnaderna 
nere. Nivån för subventionerna till bygg- och bostadssektorerna, som ges inom ramen för 
det egentliga bostadsfinansieringssystemet har sänkts.  En övergång till funktionsreglering 
har också inletts. Samtidigt infördes emellertid av arbetsmarknadsskäl en flora av tillfälliga 
stimulanser till byggandet”. I en analys fortsätter rapporten beskriva de följder som 
uppkom. Boendekostnaderna har ökat betydligt mer än konsumentprisindex. Olika 
orsaker anges som skäl till detta. ”…bristande konkurrens, höga vinster och dålig 
produktivitetsutveckling … andra argumenterar för att huvudorsaken skulle vara att 
kvaliteten och innehållet i vad som byggs har ökat.” 



Brukarmedverkan i byggprocessen –en fallstudie 

    47

Byggmaterialkostnaderna har ökats snabbare än andra index trots lågkonjunktur och de 
myndighetsberoende kostnaderna har ökat relativt drastiskt. Statliga subventioner beskrivs 
som en störande orsak i byggbranschen. Alla aktörer har en tendens att vänja sig vid 
subventionssystem vilket leder till långsiktig ineffektivitet. Politikernas spel om väljarna 
kan också ge kortsiktiga löften. Antalet felallokeringar är ytterligare ett mått på 
subventionernas negativa effekter. Systemet som inte tillät bostadsföretagen att bygga upp 
en buffert för att möta hyresförluster har fört de kommunala bostadsföretagen in i en kris. 
Den allvarligaste kritiken gällande subventionssystemet är dock rapportens konstaterande 
att ”Det är sannolikt att subventionerna bidragit till att flexibiliteten och 
innovationsförmågan är lägre i bygg- sektorn än i andra industribranscher”, enligt en 
undersökning som NUTEK genomfört. 
 
Regeringens förslag var vid rapportens utgivning att minska de generella 
utbudsorienterade subventionerna och att undvika de tillfälliga stöden till byggandet. 
Ökad internationell konkurrens och en skärpning av konkurrenslagstiftning samt en 
kompetenshöjning av byggherren är andra förslag till framgång. Sammanfattningsvis talar 
rapporten om att man måste ge ökade incitament till att förändra och utveckla branschen. 
Krisen med de konkurshotade kommunala bostadsbolagen drabbar samhällsekonomin 
idag genom stödåtgärder i den så kallade ”bostadsakuten” samt stöd till kommunerna för 
rivning av felallokerade bostäder. 
 
David M. Gann (2000) ger byggandet en primär roll för skapandet av vår välfärd, mer än 
för den rent ekonomiska. Det vi bygger och den service som är kopplad till detta skapar 
en infrastruktur som stödjer ekonomiska och sociala aktiviteter. En välförsedd, 
högkvalitativ byggd miljö hjälper till att manifestera skapandet av välfärd och förbättra vår 
levnadsstandard. 
Bygger man däremot felanpassade strukturer med dålig standard, äventyrar man sociala 
och ekonomiska värden. Anpassningsförmågan, att kunna möta nya krav och förmåga att 
hantera en förnyelse, blir därför direkt en fråga om utvecklingen av byggandets kapacitet 
och dess bidrag till tillväxt och ett socialt välbefinnande. 
 
Ganns historiska koppling visar på brytpunkter som har försvårat brukarnas och 
kundernas inflytande på designprocessen (figur 4.1). Genom att visa hur man lämnar 
hantverket och går över till en mer industrialiserad produktion, tappar man olika värden. 
Jämfört med bil-branschens utveckling finns paralleller med massproduktionens intågande 
där man splittrade de olika momenten mellan många olika aktörer. Även 
standardiseringen av byggdelar har påverkat och försvårat signalsändningen mellan 
kundens krav och vad man producerar. 
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 Craft Industrialized 
Process Handicraft Development of in situ 

assembly 
Markets Small scale traditional 

markets;residental and repair 
and maintenance 

Large-scale projects,new 
markets;construction of 
infrasrtuctures, new mass-
housing, slum clearence, 
factories,offices, schools and 
hospitals 

Product Bespoke, made from basic 
materials 

Standardized, made from 
factory-produced 
components 

Type of firm Small using locally avaiable 
resources 

Large national or 
international;suppliers 
sometimes monopolizing 
regions or part of oligopoly 
operating cartels using 
chains of smaller 
subcontractors 

Skills Craft trad demarcated by 
skills associated with the use 
of particular materials 

Specialized, narrow technical 
skills, fragmentatation of old 
craft skills, growth of new 
skills assoiated with new 
materials and techniques 

Learning Cumulative Application of scientific and 
engeneering knowledge 

Innovation Unstructured,informal Structured, formal R&D 
Technological change Incremental changes, 

adaption of ”tried and 
tested” techniques based on 
the use of traditional 
materials 

Major changes such as 
prefabrication and the 
development and use of new 
materials, construction plant 
and equipment 

Organizational change Minor adaptions to 
traditional craft forms 

Adoption and adaption of 
methods used in 
manufacturing sectors 

 
Figur 4.1  Två utvecklingsvägar från 1850 till 1960 enligt David M. Gann (2000) 
 
 
Han beskriver också på varför byggbranschen har så svårt att förändra sig. Han kallar 
fenomenet ”spöken i organisationen” (ghosts in the system). Det svåraste problemet 
menar han finns i de dåliga relationerna mellan leverantörerna och mellan producenter 
och deras kunder. Förklaringen till detta menar han är att byggd miljö har så många olika 
kundgrupper, klienter och organisationer som representerar brukar- och 
samhällsintressena. Alla står för en mängd olika och ibland motsägande behov som 
dessutom ändrar sig över tiden. Efterföljande hyresgäster i byggnader kräver olika 
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utrustning och funktion som skiljer sig från dem som första var tänkta som hyresgäster. 
Sådana villkor resulterar i en komplex kedja av krav, många av dem framställs vid fel 
tidpunkt om de ens uppfattas alls av de som är inblandade i design, konstruktions- och 
produktionsbeslut. Dessa svårigheter att uppfatta önskemål kan resultera i att 
byggproduktionen blir ineffektiv att använda och obekväm att använda. Brukarnas 
resurser dräneras på grund av detta. Resurserna måste användas till att öka utläggen för 
reparationer, underhåll och ombyggnader. 
 
Orsaken till dessa problem kommer från ett flertal andra spöken i systemet. Till exempel 
finns det en tendens att design separeras från konstruktion. Det kan också handla om att 
uppdrag skickas från ett företag till ett annat utan att följas av adekvat information. Enligt 
Gann finns också ett problem i byggbranschen med kundernas förväntade resultat som 
inte längre bara handlar om kostnader, tid och kvalitet. Man börjar jämföra 
byggbranschen med andra branscher och ser utbudet av nya produkter, högre 
servicenivåer och bättre kostnads-utvecklingar. Byggbranschen står då kvar med i 
jämförelse små kostnadssänkningar och ingen större utveckling av funktioner. Gann 
beskriver en fara i att ha för stort avstånd till och dålig lyhördhet gentemot slutkunden. 
Han menar att det kan sluta med att man tar fram helt fel produkt. Man kan bara lyckas 
med att systematiskt förbättra kvalitet, kostnad och brukarvänlighet i byggsektorn om 
man gör en genomgripande genomgång av hur systemet fungerar. Även dess historiska 
tradition är viktig samt kunskapen om styrkor och svagheter i olika typer av 
organisationer.  En metod handlar om att försöka bygga broar mellan makro-nivåerna 
bland kravens karaktär till mikro-nivåanalyser av företagets försök att utveckla nya system. 
Med hjälp av denna metod kan man förstå processer för omstrukturering, identifiera 
förändringspunkter samt utveckla utvecklingsstrategier på företags- och branschnivå. 
Framförallt kan det hjälpa till att förstå relationen mellan en ökande produktkomplexitet 
och behovet av nya specialister och tvärvetenskaplig kompetens. Istället för att titta på 
kortsiktiga lösningar och försöka suboptimera processer där man ser byggandet som en 
statisk process, bör man fokusera på produktionens föränderliga system. Då ser man att 
det handlar om en dynamisk process där man kan utveckla nya riktlinjer för att hantera 
förändring i projekten. Ett integrerat produktionssystem kräver bättre verktyg för att 
hantera förändringar där man återför kundens krav och synpunkter till organisationen 
(figur 4.2). Man måste arbeta med lärande organisationer som kan hantera de föränderliga 
kraven för att kunna behålla sin position och inte knäckas av omvärldens nya krav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4.2  Det integrerade produktionssystemet (enligt David M. Gann,2000) 
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QKP== aÉå=åó~=ÄóÖÖéêçÅÉëëÉå=
Inom byggbranschen idag används flera olika nya samarbetsformer. Partnering är en form 
av organisation där aktörerna gemensamt producerar en byggnad med delvis nya roller.  
De traditionella entreprenadformerna skapar ett juridiskt motpartsförhållande som man 
nu försöker ändra på.  Nya avtalsformer och entreprenadjuridiska förhållanden arbetas 
fram parallellt med de verkliga önskemålen om hur man nu vill samverka. En flexiblare 
process med möjlighet att påverka och förändra projekteringen under en längre tid av 
processen är en fördel för brukarmedverkan. 
 
Aktörernas roller och ansvar blir också förändrade i de nya samverkansformerna. Ledning 
och samverkansrollen utvecklas för att stödja en effektivare användning av resurserna. 
Begrepp som industrialiserat och systematiserat byggande har sedan en tid funnits med i 
diskussionen.  I jämförelser med andra branscher beskrivs dessa idéer i av Fernström och 
Kämpe (1998). De anser att branschens produktionsfixering är ett hinder för en god 
utveckling.  Man betonar samverkan och partnerskap och för att slutkunden skall få sina 
krav tillgodosedda bör man fokusera mer på de tidiga skedena i processen. Nya 
entreprenadformer kan ge en förändrad attityd och man menar att en smidigare 
byggprocess dessutom ger en lägre produktionskostnad. Ansvarsfördelning och 
entreprenadjuridik styr vilket utrymme det finns för relationer och samarbete. Man 
arbetar med de formella kontraktshandlingarna men Anna Kadefors (1997) vill öka 
förståelsen för de informella kontakterna mellan exempelvis beställare och entreprenör 
under kontraktstiden. Kadefors pekar på den informella makt-strukturen som ofta ger 
entreprenören ett stort inflytande. Anledningen är bland annat man har en stor och stark 
projektorganisation samt en stark gruppidentitet. Det nära samarbetet i ett byggprojekt 
kan också utgöra ett hinder för beställaren att frigöra sig från entreprenörens informella 
makt. Enligt Kadefors är det viktigt att beställarperspektivet är tydligt på branschnivån. 
Hur kan man få en kreativ dialog kombinerad med kritisk granskning med den 
kontraktsbundna juridiken som ram?  Hon menar att man måste se beslutsfattande, 
relationer och samarbete med ett socialt perspektiv för att förstå varför det ser ut som det 
gör i byggbranschen. 
 
Det finns goda exempel på tillämpningar av teorierna kring den nya byggprocessen, vilket 
kräver en tidig dialog mellan samtliga berörda aktörer. Materialproducenter, arkitekter 
och konsulter leds av beställarens intentioner. Brukarens och hyresgästens hyresnivå har i 
flera projekt varit utgångspunkten och utmaningen ligger nu i att organisera 
byggprocessen med en given produktionskostnad. Genom att använda nya 
samverkansformer mellan aktörerna i ett byggprojekt får man in ett nytt sätt at tänka och 
verka. Partnering, nätverk, vertikal integration och allianser är begrepp som Anna Rhodin 
(2002) beskrivit i sin avhandling ”Interaktions-processer i byggprojekt- en studie i 
partnering som kraft för förändring”. Hon beskriver konceptet i ett helhetsperspektiv och 
vill öka förståelsen för arbetssättet i mer konventionella byggprojekt. Hon har identifierat 
sju processer och strukturer som är relevanta i alla byggprocessens skeden. De är 
sammanflätande och kompletterar varandra till en metod där varje del har betydelse. I 
målformuleringsprocessen har brukare och förvaltargrupper gjorts mer delaktiga. Målen 
sattes med denna grupp i fokus, exempelvis ”inga störningar för brukare”. 
Konfliktlösningsprocessen har innehållit en god vilja att nå samförstånd. En hög 
integrering av olika intressegrupper har genom teknisk samverkan gett de inblandade 
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parterna en känsla av goda lösningar och produkter. Man har fått en bra kostnadskontroll 
genom uppföljning och förbättringar. En större öppenhet har funnits tack vare en 
teambuilding-process. Problem och osäkerhet med konflikter som följd har dock funnits 
och det har gällt speciellt kring kontraktsfrågor. I frågorna kring relationer och förtroende 
fanns det både bra och dåliga erfarenheter delvis på grund av egna förväntningar och 
samverkansambitioner. 
Rhodin hänvisar till en utvärdering av branschens värderingar av Ryd (2002) som visar att 
det hos individer och företag finns en drivkraft och vilja att arbeta med ansvarstagande, 
ärlighet och engagemang. Hindret för en implementering är de olika typer av relationer 
som finns på de lokala marknaderna.  
Mats Persson (1999) har följt ett byggprojekt där man använt den så kallade 
Svedalamodellen. I projektet har man lyckats pressa ner byggkostnaden på ett 
framgångsrikt sätt. Genom en idégrupp framkom förslag som utgjorde grunden för det 
vidare arbetet i projektet. Med samarbete över traditionella gränser med samtliga 
inblandade aktörer skapades ett fördjupat samarbete. Ett förebyggande arbete med drift- 
och underhållsaspekter gjordes redan i det tidiga planeringsskedet vilket innebar en 
reducering av framtida kostnader. Upphandlings-formen kombinerat med ett tydligt 
förfrågningsunderlag gav beställaren en möjlighet att kontrollera att de deltagande 
aktörerna verkligen delade en gemensam bild av samarbete och mål. För hyresgästen 
innebär det nya arbetssättet att man kan styra nyproduktionen efter en bestämd hyresnivå. 
Det viktigaste för att effektivisera byggandet och hålla nere kostnaderna i den nya 
byggprocessen, är enligt Persson att man skapar en förståelse för varandras roller och 
fördjupar samarbetet.  
 
 
 

QKQ hî~äáíÉíëJ=çÅÜ=ãáäà!ëíóêåáåÖ=á=ÄóÖÖÄê~åëÅÜÉå=
Starka argument för att arbeta med mer kvalitets- och miljöstyrning inom byggbranschen 
har sin koppling både den enskilda hyresgästen och brukaren, till det enskilda företaget 
och till samhället. Byggbranschen hanterar stora resurser och resultat av verksamheten, 
produkten, har idag ofta stora brister som drabbar alla direkt, eller indirekt. De statliga 
styrmedlen håller på att skärpas och branschen får en mer aktiv delaktighet i byggandet av 
det långsiktigt hållbara samhället. Helhetsgreppet betonas också i de statliga riktlinjerna 
för att uppfylla kundernas, nyttjarnas och allmänhetens behov på bästa sätt med bästa 
möjliga resultat, kvalitetsmässigt, miljöanpassat, resurssnålt och kostnadseffektivt. 
 
Byggbranschen tog 1996 ett frivilligt initiativ, genom bildandet av Byggsektorns 
Kretsloppsråd som gett ut en hel del användbara verktyg i miljöarbetet för konsulter och 
entreprenörer. Man talar också mycket om vikten av byggherrens kompetens eftersom det 
är kraven i en beställning som ska styra mot en bra produkt. Genom att höja 
kompetensen hos beställaren förväntas att man får övriga aktörer att arbeta på ett bättre 
sätt. Kraven vid upphandling tar hänsyn även till de upphandlade aktörernas interna 
organisation av kvalitets- och miljöarbetet. I SOU 1997:177 presenterade 
Byggkvalitetsutredningen förslag på någon form av rating av företag där man genom ett 
klassificeringssystem  liknar det som finns inom den finansiella sektorn. Detta skulle 
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kunna underlätta val av aktör samt ge bättre möjlighet till ett instrument för tillsyn av 
byggprojekt och förvaltning. 
 
I försök med arbetstagarmedverkan vid planering av byggprojekt (Söderberg, Schröder , 
Mikaelsson et al. 1989) arbetade man med syftet att utvärdera hur arbetstagare på en 
byggplats kan delta i planeringen av ett byggprojekt. Behovet av en bättre planering i 
branschen gav också motiv och stöd för projektet. Det motstånd som fanns för de nya 
tankarna fanns i ett allmänt motstånd mot förändringar i branschen. Byggbranschen är av 
tradition ganska konservativ och svårförändrad med en tendens att hålla sig till invanda 
rutiner och ”göra som man brukar”. Traditionen hos de självständiga platscheferna är att 
ensam fatta beslut för att spara tid. Tidspressen hämmar också enligt rapporten viljan att 
prova ett nytt sätt att jobba. Regelverk och upphandlingsformer gör aktörerna 
misstänksamma till varandra istället för att man hjälper varandra. Genom att hålla 
kontinuerliga planeringsmöten kom de kollektivanställda med i planeringen på 
byggarbetsplatsen. Även fysiska mötesplatser som gemensamma matsalar och 
omklädningsrum provades. De erfarenheter man fick var bland annat idéer om nya 
tekniska hjälpmedel. Genom försöken tydliggjordes den erfarenhetsbank som de 
kollektivanställda besitter. Man menar också att man genom en tidig dialog kan undvika 
en del meningsskiljaktigheter och konflikter på byggarbetsplatsen. För att lyckas behövs 
en bra grund i ledningens inställning och stöd samt att man skapar gemenskap. 
Fördelarna med byggnadsarbetarnas involvering i planeringen belyses av Lars-Åke 
Mikaelsson (Mikaelsson, 1989) i en avhandling där man tittat på olika moment i 
planeringen av produktionen där yrkesarbetarnas idéer tagits tillvara. De frågor som ligger 
nära arbetstagarnas vardag verkar ge bäst resultat för ett ökat inflytande. Dessa frågor är 
förhållandevis tekniska och okontroversiella. Planeringsfrågor verkade i dessa studier ha 
låg prioritet. I utvecklingsprogrammet korta byggtider (Mikaelsson et al,1992) framhåller 
man i rapporten ”Bygga inför 2000-talet” fördelen med att stimulera yrkesarbetarna till 
delaktighet i planeringen för att få ett bättre arbetsmiljö. Delegeringen av 
produktionsplaneringen uppmanar till nya organisatoriska förändringar och mötesformer. 
Bakom utvecklings-programmet stod byggbranschens parter och motivet var de pressade 
arbetsvillkoren och de höga sjukskrivningstalen. Denna fråga är alltså fortfarande högst 
aktuell och olika utvecklingsprojekt pågår inom detta ämne. 
 
Enligt Per Cassel och Mats Hjelmfeldt (2001) ger varje satsad krona på kvalitetssäkring 
åtta kronor i besparing. De menar att krav på lönsamhet, miljö hälsa och säkerhet samt 
effektivitet spelar en allt viktigare roll både för privat näringsliv och för offentliga aktörer. 
Ur fastighets-ägarperspektiv blir uthyrning av lokaler alltmer konkurrensutsatt och de 
menar att  
–”rätt kvalitet för hyresgästerna till rätt pris och resurssnål produktion kommer att bli ett 
överlevnadsvillkor.”  
 
Miljöstyrning som verktyg i byggbranschen har sin grund i samhällets styrmedel som inte 
pekar på någon annan väg att gå, än mot det långsiktigt hållbara samhället. Insikten om 
att jordens resurser är ändliga ger byggbranschen ett speciellt ansvar eftersom en stor del 
av resursomsättningen är kopplade till byggandet. Urban Persson (2001) ger en översikt 
av bakgrunden till detta arbete och föreslår en modell att arbeta efter. Han gör också en 
översikt av miljölagstiftningen och olika definitioner av hållbart byggande. Att arbeta med 
en optimering av ekologiska, ekonomiska och social aspekter är en gemensam formulering 
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från de olika myndigheterna och organisationerna. Användningen av Urbanmodellen 
föreslås för att kunna styra byggprocessen med ett helhetsperspektiv enligt principerna för 
ett hållbart byggande. Enligt modellen formuleras i tidigt skede ett miljöprogram med 
standarden ISO14001 som bas. Programmet planeras utifrån byggherrens egen 
organisation och det specifika projektets förutsättningar. Genom att prioritera punkterna i 
programmet och bryta ner dem till detaljerade och verifierbara målsättningar kan dessa 
sedan överföras till utförarens miljöplan. 
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Fallstudien har gett impulser till att reflektera över frågan varför begreppet 
brukarmedverkan har kommit upp. I genomförandeskedet i byggprocessen finns inga 
formella krav uttryckta att brukarna skall ges inflytande. Vid nybyggnad är det inte vanligt 
att hyresgästen är känd, de som skall vara verksamma på en arbetsplats är inte heller alltid 
identifierade vid program- och projekteringsskedet. Vid ombyggnadsprojekt pågår kanske 
redan en verksamhet i lokalerna. Gäller det bostäder, finns redan boende i fastigheterna 
vilket förändrar möjligheterna till ökat inflytande med hjälp av hyreslagstiftningen. När 
det gäller arbetsplatserna kan man använda hela arbetsmiljölagstiftningen på ett aktivt sätt 
som stöd i planeringsprocessen. 
 
Tidsmässigt sammanfaller ambitionen att få människor mer delaktiga i samhället både i 
boendet, på arbetsplatsen och i vardagen som konsument. Regeringens 
demokratiutredning stödjer olika typer av insatser för att medborgarnas engagemang 
nationellt och lokalt skall öka. Men har det någon gång varit en självklarhet att den som är 
berörd deltar i planeringen? Är det en kunskap och ett arbetssätt som har försvunnit och 
nu måste planeras för att få komma med i designprocesser? 
 
 
 

RKN== aÉÑáåáíáçå=~î=Äêìâ~êÉ=J=Üáëíçêáâ=
I ett historiskt perspektiv ger texter kring exempelvis byggnadsteknik svar på denna fråga 
genom de beskrivningar som finns av hur man byggde förr. Arbete, vila och byggande 
utgjorde en helhet som gav mening åt människor, beskriver Carl-Axel Acking i ”Bygg 
mänskligt” (1974) som är en sammanfattning av den ömsesidiga påverkan mellan 
människa och den byggda miljön. Han menar att de sociala, psykologiska och estetiska 
värdena vårdades mer eller mindre medvetet i tidigare kulturer. Vi förundras idag över att 
hög konstnärlig kvalitet är så starkt förbunden med teknisk kvalitet. Man byggde en 
mänsklig skala på husen, använde få och huvudsakligen naturliga material. Det var 
självklart att ta hänsyn till omgivningen. Kunskap om och känsla för dessa värden, 
överfördes från generation till generation. Materiella och kommersiella värden har idag 
medverkat till att ”den enskilda människan satts på undantag”. Med tradition från 
funktionalismen har aktörerna som är inblandade i byggprocessen med hög ambitionsnivå 
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utvecklat ”den rent praktiska och tekniska komfortstandarden och byggnadsteknisk 
rationalitet ”. 
 
 ”Bygg mänskligt- varför en uppmaning till något så självklart som att bygga 
mänskligt?…Vi borde ta lite mer hänsyn till vår samlade kunskap om människan, hennes 
behov och hennes reaktioner inför olika situationer och företeelser. Då vi planerar och 
bygger har vi en benägenhet att utgå ifrån en mera lättberäknad kortsiktig för att inte säga 
trångsynt bedömning, där vi laborerar med tekniska och ekonomiska siffermässigt angivna 
värden x och y men ofta i ekvationen bortser från faktor z, den mänskliga faktorn”. 
Acking beskriver hur vissa sakkunniga uteslutits ur planeringsprocessen och hur 
experternas bedömningar används som enda beslutsunderlag. De monotona fasaderna och 
den stereotypa planläggningen skapar också segregering. Om man tog mera hänsyn till 
människans behov skulle alla må bättre eftersom ”den psykiska hälsan torde knappast 
främjas av denna monotoni och omänskliga skala”. Han menar att alla aktörerna måste 
rannsaka sig själv och sin medverkan i byggandet. Speciellt arkitekterna bör ta på sig en 
del av ansvaret för ”den påtalade bristfälliga fysiska miljön”. 
Elisabeth Hornyanszky Dalholm (2000) säger ”det viktigaste är kanske att vi som 
arkitekter ständigt är medvetna om den mångfald av intressen och livsformer som 
brukarna representerar och att vi inte upphör att söka efter vägar att skapa en bättre 
samverkan mellan olika livsformer och rum”. Hon beskriver också att det finns skäl att 
”ifrågasätta och ta avstånd från en arkitektroll som idealiserar ett excentriskt konstnärskap 
där den abstrakta formen står i centrum”. När tappade vi dialogen mellan brukarna och 
de som bestämmer formen? Har funktionalismen och industrialiseringen all skuld till 
denna utveckling? 
 
Hornyanszky Dalholm har genom sina studier en tydlig uppfattning om att brukarens 
kunskap tillför planeringsprocessen en viktig dimension. ”Brukarnas bidrag till 
arkitekturens rum grundar sig på en detaljrik upplevelse och tolkning av rum så som det 
bara kan tolkas av den enskilda människan”. Med vilken rätt tog då de ”professionella” 
över rollen att tolka den enskilda människans behov? Blir vi fartblinda och dras med i 
tidens trender? 
 
Ett tecken på en förskjutning och förflyttning från den mänskliga skalan finns i de tankar 
som le Corbusier beskriver i ”Vår bostad” (1936). ”Den som ger städerna form, 
planeraren, behärskar hela trakten, hela landskapet och bestämmer byggandets omfång 
och höjd. Han fördelar det över stadens markområde. Han utformar byggandets grundlag, 
varigenom hans vilja under kommande år skall prägla det arkitektoniska skapandet…Den 
moderna tekniken, arkitekturen och stadsplaneringen har ju givit honom ett underbart 
verktyg i händerna: de nya huskomplexen som helt omformar människans 
livsvillkor…Flygmaskinen har gett oss fågelperspektivet. Planerna är nu inte längre enbart 
tankar. Nu kan man se dem. Och människorna kräver ordning och storhet” 
 
Genom att citera några meningar från en arkitekt som var verksam vid tiden då allting 
skulle förändras från grunden, rationaliseras och accepteras, kan man ana utvecklingen 
och debatten om förändringarna. Arkitekten Jens Möller Jensen var verksam i 
Köpenhamn och beskriver sina erfarenheter i ”Minder og Maal” (1929). Han var bland 
annat verksam som lärare vid Skolen for dansk Kunsthaandverk. I sin beskrivning av tiden 
försöker han lyfta fram hantverkets och individens betydelse i en tid av stora förändringar 
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som kräver att man skapar bättre livsvillkor för så många som möjligt. En realitet som han 
håller med om och vill medverka i arbetet för. Men det är i metoderna hur detta skall nås, 
som han strävar emot den tidens anda som löser upp individen och familjen till det 
kollektivas förmån. Att mana till att inte utan eftertanke följa de trender och anamma alla 
-ismer som dyker upp. En konservativ hållning i en tid när alla förespråkade 
genomgripande förändringar. Under sin lärotid beskriver han en Italienresa som den 
tidpunkt när han får en viktig insikt. Han kopierar hantverk från Pompeji och får en 
känsla av kontakt med de människor som utförde originalen. ”Den konst och det 
hantverk som har långvarig betydelse måste ha en innerlig anknytning till arkitekturen. I 
detta sammanhang blev det klart för mig att hantverk och konst är så tätt förbundet att en 
åtskillnad inte kan göras utan att båda delarna blir lidande. Det var då som 
byggnadskonstens höga mål och möjligheter som bestående värde för människolivet blev 
tydligt (egen övers)”. I Köpenhamns Rådhus fick han utföra kalkdekorationer under stor 
frihet men där han använde gamla material och tekniker, en ideal kombination. Men 
tidens anda beskriver han kritiskt i följande citat: - ”det som konst och hantverk i den 
bästa samverkan bygger upp, har varit och skall vara, det mest värdefulla skapandet i 
människornas liv.” Köpenhamns nya Rådhus blev byggt i en tid där smaken var famlande 
och osäker. Tiden före, hade under ett halvt århundrade varit en smakmässigt dekadent 
period. Konstens förr så blomstrande ängar hade plöjts av en ny tids maskinplog. Möller 
Jensen beskriver att på vägar, där herrar och pojkar tidigare hade ridit sina hästar eller kört 
sina egna vagnar till arbete och fest, kom nu lokomotivet farande på slingrande spår. 
Snabbare och snabbare skulle det hela gå. Ångan kom i den egna energins ställe. Det 
mekaniska snillet släckte initiativet hos individen, som inte längre fick känna sig som 
enskilda personer, de hörde nu till massorna. Men människor finner sig nu inte i att för 
tid och evighet utslätas som individer, så är alla människobarn födda, en var med sin egen 
särprägel, ny och speciell är varje människo-skapelse. Därför kommer det att förr eller 
senare i varje tidsperiod dyka upp förnyade krav på fredade platser, där individen kan få 
möjlighet att uttrycka sin egen kraft och personliga karaktär. Dessa fredade platser är först 
och främst hemmen. De platser där konsten skall kunna gro, ställer krav på befrielse från 
mekaniseringens utslätande av karaktär och personlighet.” 
 
En annan viktig brytpunkt för brukarnas inflytande finns i den stora 
strukturomvandlingen och uppdelningen av rollerna att bygga och förvalta. Tidsepoken 
före det bostadspolitiska beslutet 1947 sades ha några byggmästare som visste hur bra hus 
skulle byggas. I några intervjuer i boken ”Folkhemmets byggare” (1987) beskrivs vilka 
villkor som gällde och hur de tänkte. Anpassningen till den nya produktionsordningen 
styrde byggandet och i egen regi över till kommunala bostadsbolag. Även förvaltningen 
ersattes av entreprenadverksamhet. Fortfarande var byggandet under 30- och 40-talen 
småskaligt och med hantverksmässigt uppförande av husen. ”Byggandet hanterades av 
skickliga yrkesmän som stod nära marknaden, det vill säga hyresgästerna, mycket nära och 
därmed kände dess behov. Detta tillförde husen och bostadsområdena fina värden. Den 
nya bostadspolitiken förde in nya värderingar i planering och samhällsstyrning. Det 
handlade inte längre om att utnyttja kunskaper och kompetens hos dem som hade de 
yrkesmässiga förutsättningarna och låta dem bygga husen. I stället sattes politiska 
värderingar och idéer i främsta rummet … bostads-byggandets planering fördes långt 
borta från närkontakten med hyresgästerna. Den storskaliga planeringen och de stora 
objekten tog över”. Ofta bodde också byggmästarna i de hus som de själva byggt. På så 
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sätt kunde ingen undgå synpunkter från de boende i husen. Dessutom blev erfarenheterna 
självupplevda och kunde på så sätt ligga till grund för framtida beslut. 
 
Dialogen med brukare kan också ge en erfarenhetsåterföring och bygga kunskap hos dem 
som utformar bostäder och arbetsmiljöer. Som ett exempel på metod har Susanne de 
Laval (1997) föreslagit att man arbetar med utvärdering för att på ett mer systematiskt sätt 
ta tillvara de boendes erfarenheter. Hon har testat fem metoder för att på bästa sätt få fram 
de boendes egna synpunkter utan att styra svar med ledande frågor. Här bör enligt de 
Laval planerarna ingå som aktiva deltagare för att även få in dessa synpunkter och 
erfarenheter tidigt i plan-processen. Som metod förslår hon att använda en mental karta 
där de boende får skissa sin egen uppfattning av det egna bostadsområdet. Eller att arbeta 
med en semantisk miljö-beskrivning med anknytning till ett klassificeringsschema 
(används av arkitekter och miljöpsykologer). Övriga metoder som hon provat är analys av 
bostadens planlösning där man tar viktiga kriterier för en bra bostad samt modellen med 
en ”gåtur” som tagits fram i Danmark. Under en gåtur promenerar man tillsammans runt 
och stannar vid vissa punkter och beskriver vad som är bra och dåligt. Detta kräver god 
förberedelse men har gett bra resultat. Man kan också arrangera stormöten eller 
studiecirklar för att om möjligt lyssna av och aktivera de boende. 
 
Tydlighet i ansvar och roll är viktigt i dialogen mellan brukare och aktörer i ett 
byggprojekt. Annika von Shéele och Björn Rundlöf (1998) betonar vikten av detta 
speciellt vid om-byggnadsprojekt. De menar att kampen mellan olika intressen kan vara 
det största hindret för att nå konsensus, man har olika intressen och därmed olika mål. 
Svårigheter med att man saknar kunskap eller i vissa fall förmåga att sätta sig in i en annan 
aktörs situation utgör också hinder för en bra samverkan.  För att driva en fråga krävs 
sakkunskap, samarbetsförmåga och processkunskap. Man måste också enligt von Shéele 
och Rundlöf identifiera olika intressen och synsätt. De formella parterna måste vara 
tydliga eftersom det påverkar maktbalansen och inflytandemöjligheterna. Genom att se 
genomförandet som en process underlättas dialog och organisering av genomförandet. I 
detta sammanhang bör man inte glömma bort att det är en social process man hanterar. 
De menar att man har olika synsätt på tid och rationalitet inom byggsektorn jämfört med 
vård- och omsorgsinriktningen inom boendet. 
 
De olika kulturskillnaderna kan överbryggas med en gemensam begreppsvärld. Ola 
Nylander (1999) identifierar olika egenskapsfält som kan tjäna som underlag i en dialog 
med brukare. Han sätter ord på det vi ser och upplever men sällan uttrycker och 
formulerar. Alla sinnena är med i upplevelsen av arkitektur och byggd miljö. Han har som 
syfte att –”identifiera, beskriva och analysera bostadens omätbara arkitektoniska 
egenskaper – och att därigenom se helheten i bostadens arkitektur”. 
 
Nylander har identifierat egenskapsfält som benämns:  
• Material och detaljer 
• Axialitet 
• Omslutenhet 
• Rörelser Rumsfigurer 
• Ljus 
• Rumsorganisation 
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Han har genom att antal fallstudier provat att benämna upplevelsen av arkitekturen med 
hjälp av dessa.  
 
Anna Lindberg (2000) räknar upp flera olika definitioner av brukare. När det gäller 
hyresgäster i bostadsfastigheter används exempelvis en definition från Elisabeth 
Hornyanzky Dalholm,  ”Att forma sitt rum” (1998).  
I arbetsmiljösammanhang definierar Björkman Lundqvist (1981) brukaren som en 
kategori som arbetar i en viss bestämd miljö. Begreppet kollektiv designprocess används av 
Adler, Granath och Lindahl (1995). De anser att det är ”en utformningssituation där olika 
aktörer involveras utifrån deras egenskaper, kunskaper, värderingar och intressen, för att 
tillsammans ta fram ett designresultat". 
 
Själv definierar Anna Lindberg brukarmedverkan som –”de anställdas möjlighet till 
inflytande över planering och utformning av den egna arbetsmiljön genom medverkan i 
planering och utformning av nya arbetsmiljöer”. Hon beskriver också breddningen av 
begreppet till att både få ökad arbetstillfredsställelse, finna hållbara lösningar ur ett 
tekniskt och ekonomiskt perspektiv samt att se det som ett led i lärande organisationer. 
 
 
 

RKO== _óÖÖå~ÇëÑìåâíáçåëä®ê~I=jáäà!éëóâçäçÖá=çÅÜ=
pçÅá~äéëóâçäçÖá=

Näraliggande forskning och teori som är intressanta att använda i utformningen av 
arbetsplatser är de studier som görs inom Byggnadsfunktionslära och Miljöpsykologi. 
Hornyanszky Dalholms forskning är exempel på hur man inom Byggnadsfunktionslära 
arbetar med fullskalerum för att stödja dialogen med brukare. Inom Miljöpsykologi har 
bland annat utförts studier kring hur man uppfattar olika rum samt hur man upplever 
färg och ljus. Socialpsykologi ger bland annat en insikt om att man påverkas av de 
omgivande personernas agerande. Daudi (1985) beskriver även det osynliga inflytande 
man kan ha i relation med andra individer. 
 
Regelverket kring arbetsmiljön skapar ramen för planeringen men ytterligare frågor som 
upplevelser kring rumsutformning och klimat är viktiga. Brukarens krav och önskemål 
behöver stöd i sin formulering och här kan dessa vetenskaper användas mer frekvent. 
Fullskaleförsök och participatoriska processer är verktyg och arbetssätt som är intressanta 
för att nå en bättre översättning av kraven från brukaren. Även IT som verktyg och för att 
tydliggöra kommunikationen och lagra information är mycket användbart. I 
projekterings-skedet finns en svårighet att nå all denna kunskap om miljöns bästa 
utformning och översätta den till ritningar och beskrivningar. I arbetet med att organisera 
och leda processer med brukarmedverkan kan teorier kring pedagogik, kommunikation 
och socialpsykologi vara relevanta. För att nå framgång i arbete med grupper bestående av 
representanter från olika aktörer krävs kunskap om vad som händer i sammansatta 
grupper. I arbete med brukarmedverkan i byggprocessen blandas de som är vana vid 
projektering med dem som inte vet hur ett byggprojekt ser ut organisatoriskt eller 
tidsmässigt. Professionalism blandas med ovana aktörer vilket kräver kunskap för att 
kommunikation och dialog skall fungera. Det kan vara frågor som tar upp hur man vågar 
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föra fram nya idéer i en grupp.  Är det lättare för individen att tycka som de andra i 
gruppen. Vilka nya synpunkter klarar av att ”få fäste” i gruppen? 
 
När man talar om möjligheter till brukarinflytande kan man gällande relationen mellan 
olika aktörer hänvisa till sociologiska teorier som gäller maktstrukturer. Daudi (1985) 
beskriver att man inte behöver använda begrepp som innebär att man innehar makt eller 
behärskar.  Han menar att man bör titta mer på relationer samt att makt alltid föder 
motmakt. Denna kan ha sofistikerade och dolda former och behöver inte vara synlig. 
Genom att studera aktörernas strategiska handlingar förstår man bättre maktens 
mekanismer istället föra att mäta maktens storlek. Enligt Daudi är alla aktörer aktiva i 
utövandet av makt. ”Makten, som jag ser det, är ingen egendom, den är snarare en 
relation. Det framträder i relationer och är immanent i dessa. Den utövas inte endast av 
den dominerande utan även genom de dominerade”. 
 
 
 

RKP hìåÇÑçâìë=çÅÜ=ÜóêÉëÖ®ëíêÉä~íáçåÉê=J=
Ñ~ëíáÖÜÉíë®Ö~êéÉêëéÉâíáî=

Brukarmedverkan i bostadssammanhang har studerats och analyserats i en ganska stor 
omfattning. I denna process är berörda parters roller något enklare och mer självklara än  i 
projekt där företag och organisationer är hyresgäster. Bostadens krav har alla en egen 
erfarenhet av och därmed en ganska klar uppfattning om.  Det finns dock stora skillnader 
i olika boendegruppers krav och önskemål beroende på bland annat vilken betydelse 
bostaden har i förhållande till andra utgifter, vilken ålder hyresgästen har samt i vilken 
social situationen individen/familjen är i för tillfället. Lagstiftning och regelsystem stödjer 
också projekt i bostadssammanhang genom en rikare flora av definierade krav. 
Bostadspolitiken har sedan sekelskiftet utvecklat och framhävt vissa grundläggande krav vi 
kan ställa på en bra bostads standard. Genom normer och finansieringsinsatser med bland 
annat amorteringsfria ”egnahemslån” med tillhörande standardritningar har en 
basstandard för våra hem skapats. Villkor och krav har uppdaterats och förts framåt i tiden 
genom en dialog mellan bland andra hyresgäströrelser och bostadsföretag samt privata 
fastighetsägare. I bostadsbyggandet finns flera goda exempel och erfarenheter från projekt 
med brukarinflytande. Cathrine Uggla (1993) har gjort en litteraturöversikt och menar att 
intresset åter kommer att uppmärksammas och att man bättre bör ta tillvara de 
erfarenheter som finns.  
Under den senaste tioårsperioden har tillkommit fler intressanta rapporter och manualer 
för arbete med boendeinflytande. Fastighetsföretagen har i vissa fall drivit utvecklingen 
framåt genom ett aktivt arbete och organisation för att bli bättre på att ta med brukarens 
delaktighet. 
Delvis har attityder och värderingar förändrats genom att fastighetsägaren ser möjligheter 
att ge hyresgästen mervärden. Att bara hyra ut bostads- eller lokalyta räcker inte längre 
som strategi. Cecilia Jensfeldt (2001) ger en bakgrund och en överblick över den nya 
synen på boendet. Dels har sammansättning och behov ändrats men också förväntad 
service kopplat till bostaden. Utökade servicetjänster benämns FM Facility Management 
och har ursprungligen en koppling till uthyrning av arbetslokaler. Enligt Jensfeldt 
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samspelar teknik, ekonomi, management och arkitektur och ger ett bredare perspektiv på 
fastigheter och lokaler.  
 
Detta samspel kräver också ett annorlunda beteende hos hyresgästerna. I en handbok 
”Information till hyresgäster- att lära ut ett acceptabelt beteende” ger Cecilia Jensfeldt råd 
om hur dialog och information mellan hyresvärd och boende bättre skall fungera. 
 
När det som i denna fallstudie gäller ett projekt där hyresgästen är ett företag, organisation 
eller myndighet blir antalet aktörer fler och dialogen försvåras. Det är också mer 
komplicerat att behålla en klar bild av roll och ansvar genom planerings- och 
byggprocessen. Att fokusera på kundens önskemål har blivit en framgångsfaktor att räkna 
med i bygg- och fastighetsbranschen. Sveriges Fastighetsägare gav ut en idéskrift 1994 som 
innehöll fjorton referat från en konferens i Stockholm. Skriftens skulle ”stimulera till 
tankar, idéer och åtgärder för att skapa bättre kundrelationer”. Idag används kundfokus 
som en mer självklar strategi men vid utgivningen skakades branschen av en kris på grund 
av att man hade ett överskott av lokaler och bostäder i vissa områden. Lyhördheten var 
framtvingad av en ekonomisk realitet och med hjälp av effektivitet och flexibilitet skulle 
krisen lösas.  
 
Direktkontakt med kunden och en ökad lyhördhet samt att lära mer av andra branscher 
var några av de nya ledorden. Att bli ”lärande organisation” med långsiktig lönsamhet som 
mål samt att utveckla dialog och relationer var delvis nya begrepp som började användas. 
 
Den ekonomiska realiteten kan sammanfattas genom ett citat från Beata Wickbom 
projekt-ledare från Conferator Marknadsanalys AB. ”-…vi måste byta perspektiv och sätta 
kunden i centrum. Det kostar tio gånger mer att skaffa en ny kund jämfört med att få den 
befintliga kunden att stanna”. Man talade vidare om att skapa mervärden utanför själva 
lokalytan samt att arbeta mer med kvalitet. Dessa begrepp har idag en mer samlad strategi 
i Facility Management där man erbjuder tjänster utöver själva hyreskontraktet. Man 
kanske kan beskriva dagens strategier som en genomförandefas av de begrepp som 
fastighetsägarna och fastighetsförvaltarna började använda efter den stora fastighetskrisen i 
början av 1990.  
 
Enligt en artikel av Daniel Bergstrand i Fastighetsnytt 2001 som baseras på seminariet 
”lägesrapport Facility Management 2000” kan en viss försiktig utveckling av kundfokus 
bero på svårigheten att direkt se hur mycket man tjänar på FM. Det kostar pengar att 
arbeta med kundfokus och innebär en viss ansträngning men man har också en del goda 
erfarenheter av insatserna. Den ökade dialogen tar tid men förtjänsten ligger i att kunna 
skaffa kunskap för att erbjuda kunden rätt tjänster. 
 
FM delas in i tre områden:  

• Buisness related  där man utför faktureringstjänster. 
• Service Related som handlar om olika typer av tjänster för hyresgästerna och  
• Property Related där det handlar om skötsel av fastigheten. 

 
Att arbeta med kundfokuserad verksamhet innebär ökade krav på organisationen av det 
egna företaget. Personalen som arbetar med mycket kundkontakter måste också utvecklas 
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själva och vara motiverade. AP-fastigheter säger i artikeln att ”nöjd personal ger nöjda 
kunder”. 
 
Hur mäter man då hur nöjd kunden är? Några olika system finns idag med olika metoder. 
Akademiska hus i Stockholm AB arbetar med olika hyresgästundersökningar exempelvis 
NKI Nöjd Kund Index. Där man tar reda på vad kunden tycker. Med HögskoleIndex 
mäter man i vilken omfattning man lyckats understödja kundens verksamhet. Nyttan med 
att arbeta med kundfokus och FM verkar ännu inte ha utprovats i sin helhet. I arbetet 
med att formulera vilka krav man har tydliggörs behov och funktion. Genom att använda 
kunskaper inom beteendevetenskap hoppas man på ett bättre sätt kunna identifiera hur 
arbetsplatserna fungerar. Bertil Oresten FM-konsulterna menar i samma artikel att ”fokus 
förskjuts från fastigheten till verksamheten”.  
 
Incitamenten att arbeta med kundfokus växte fram ur kampen om kunderna. Den fas som 
nu beskrivs handlar mer om att man också tar möjligheten att skapa en dynamik i 
branschen och utveckla det egna företaget. Man tar möjligheten att skapa och utveckla 
nya inkomstkällor förutom själva lokalhyran. Fastighetsägarens roll utvecklas i samspelet 
med hyresgästen. I dialogen formas nya koncept och nya arbetstillfällen skapas. En aktiv 
förvaltare bygger upp en kunskap som kan göra att man tar ut nya strategier snabbare än 
sina konkurrenter. 
 
Ronaldo Rico KTH beskriver begreppet Up-selling där man talar om merförsäljning av 
fastighetsprodukten. Syftet är att vägleda kunden till det optimala köpet genom 
kvalificerad och professionell kunskap. Kundvården handlar också om att stödja kunden 
att formulera sina behov och aktivt delta i gemensam process utan tidsbegränsning. 
Vården går inte över för att man skrivit på kontraktet. Även Ronaldo Rico beskriver 
utvecklingen av förskjutningen från den traditionella synen på de materiella värdena till 
att också innehålla mjuka parametrar som tillexempel önskemål om service. Attityden till 
den ständiga föränderligheten innebär en kulturkrock i en bransch som av tradition har 
förändrats relativt långsamt. Byggbranschens innovationsbenägenhet har ofta angetts som 
låg och beskrivs av Sune Björklöf i en avhandling med titeln ”Byggbranschens 
innovationsbenägenhet” från Linköpings universitet (1986). Förändringar har frammanats 
av ändringar i lagstiftningar eller teknik- och materialutvecklingar. Attityden till den mer 
processinriktade verksamheten och kraven på flexibilitet kan innebära framgång eller 
under-gång för företaget. Omvärlden förändras nu i sådan takt att förändringsviljan och 
anpassnings-förmågan måste vara hög. Thomas Nathorst Böös verksam på HOW 
Experience Brookers beskriver att kravet ökar på organisationens ledarskap, 
organisationsstruktur, kultur, kommunikation, identitet och medarbetarnas individuella 
färdigheter. Behovet av att skapa en stor handlingsfrihet för individen inom ramen för en 
gemensam identitet och värdegrund behövs. Behovet att följa intuitionen och ta initiativ 
när det behövs kan annars skapa kaos i organisation. Att dessutom bygga upp en 
gemensam identitet med kunden ökar möjligheterna till ett samspel.  Det krävs mod, 
öppna och strukturerade samtal för att skapa ett lyckat samspel enligt Thomas Nathorst 
Böös (artikel i Fastighetsnytt 1/2001). Har man erfarenhet av eget förändringsarbete kan 
man också stötta hyresgästen i sitt arbete. Det krävs både mental och fysisk 
förändringskraft i det gemensamma arbetet 
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RKQ== _êìâ~êãÉÇîÉêâ~å=
 

RKQKN==_êìâ~êãÉÇîÉêâ~å=Ó=áåÇáîáÇéÉêëéÉâíáî=
Vilka incitament och motiv finns från brukaren att delta i en planeringsprocess?  Det finns 
de som menar att vi har ett grundläggande behov av att vara delaktiga i att forma vår 
omedelbara närhet. Olivegren (1975) motiverar brukarmedverkan med att individen 
utvecklas och att bebyggelsen blir mer varierad och stimulerande samtidigt som den 
utnyttjas och sköts bättre. Han ger uttryck för ett symbiotiskt utbyte mellan individ och 
omgivning. Individens behov uttrycks av Mats Theselius i skriften ”Miljonprogrammet” 
(1993). ”När man gör miljön till sin, det man kallar att apropriera miljö, går man tillbaka 
på något som man har inbyggt i sig, nämligen att man vill ge avtryck, man vill ge spår. Jag 
tror att människor far väldigt illa av att inte kunna göra spår efter sig rent generellt. Som 
att gå på en yta där det inte märks att man har gått; man kan inte göra några personligt 
avtryck och det tror jag man mår illa av. Titta på barn som leker. De påverkar, de gör 
någonting, de formar saker. Det är som att man har en kreativ impuls inbyggd i sig, man 
vill skapa någonting, göra någonting och påverka. Och det tror jag slår igenom också på 
miljön. Men det är säkert olika från person till person...vissa människor är nöjda med att 
inte hålla på så mycket med strukturen, utan vill sätta dit sina inredningsgrejor och det är 
optimalt för dem. Andra människor har ett starkt behov av att bygga ett hus åt sig själva: 
de vill göra ännu mer än att bara vara med och bestämma en del.” 
 

rum” 
(2000) beskrivs brukarmedverkan som en process. Genom att värdera graden av 
brukarinflytande definieras participationen som en funktion av politisk makt. Hon 
hänvisar till en amerikansk sociolog (Arnstein, 1969) och nedanstående översikt (figur 
5.1) med koppling till politiska processer. Enligt Hornyanszky Dalholm så har hon fått en 
egen övertygelse att människors individuella önskemål och livssituationer måste 
uppmärksammas och ges en högre prioritet vid utformningen av byggnader. Hon menar 
att de yrkesgrupper som arbetar med designprocesser främst arkitekter måste arbeta med 
metoder som också tillvaratar brukarnas kunskaper. 
 

Form av inflytande  Grad av inflytande 
medborgarkontroll   
delegerad makt  verklig participation 
partnerskap 
 
samråd 

information 
 
terapi   ingen participation 
manipulation 
 Figur 5.1  Form av inflytande enligt Sherry Arnstein (1969) 

 

Elisabeth Hornyanszky Dalholm har arbetat med participatorisk design. I ”Att forma sitt 

konsultation  symbolisk participation 
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Genom att använda fullskalestudier kan man enligt henne bättre förstå och kommunicera 
brukarens egna föreställningar och idéer. Hon hänvisar till den amerikanske 
arkitekturforskaren Henry Sanoff (1987) som menar att brukaren måste vara med i hela 
processen. Alla skeden i designprocessen beskrivs i fyra steg enligt honom (fri 
översättning). 
 

Skede  Aktivitet  Motiv för medverkan 
1.Varseblivning ett gemensamt språk  för att kunna delta 
(awareness)  utvecklas  på lika villkor utifrån 
    sina olika verkligheter 

 
2.Förståelse  motiv och   för att skapa en djupare  
(perception) förväntningar  förståelse för 
  tydliggörs  problematiken 

 
3.Beslut   utformningsarbetet bör ske med  utgångspunkt 
(decision-making) utförs av de  från brukarnas 

 
4. Genomförande konkretisering viktigt med 
(implementation)   brukarmedverkan  
    tills projektet är klart 
 
 

RKQKO ==_êìâ~êãÉÇîÉêâ~å=Ó=~êÄÉíëéä~íëÉê=
Vid utformningen av arbetsplatser ger lagstiftningen sitt stöd till hur man skall planera för 
arbete. Företagens snabba utveckling ställer också krav på lokalerna och när det gäller 
kontor ger också den tekniska utvecklingen nya möjligheter. I Framtidens kontor - 
kontorens framtid av Carl Christiansson och Martin Eiserman (1998) ges olika aspekter 
på planering av kontors-miljöer. De anger fyra nya förutsättningar för företagen: den nya 
informationsteknologin, den nya konkurrensen, de ökade miljökraven samt de nya 
värderingarna och livsmönstren. Skall man hantera detta ”måste organisationerna lära sig 
att förändras i en ständig process där nya kunskaper omsättas i nya färdigheter som ger 
nya möjligheter”. De betonar att kompetensen finns hos den enskilde medarbetaren och 
för att utnyttja denna kapacitet krävs ett gott ledarskap. Den snabba förändringstakten 
menar de vidare ställer allt större krav på en god arbetsmiljö för att individen skall må bra. 
Deras idealbild av ledare skapar ett engagemang även hos medarbetarna och skapar ett 
snabbt resultat. Det behövs också resurser i form av tid för utvecklingsarbete och 
eftertanke för att få ett bra resultat. 
 
Stiftelsen Vårdalstiftelsen har sammanställt några erfarenheter från sitt eget byggprojekt 
med kontor (Nilsson 1999). I rapporten ”Det sunda kontoret” definieras begrepp och 

professionella preferenser 
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man formulerar krav och arbetssätt för att undvika en miljö som man blir sjuk av. Man 
tydliggör de mätbara egenskaperna i miljön men också de omätbara. Färg, form, rytm och 
upplevelser är begrepp som är svåra att definiera men man arbetar också med mer 
konkreta frågor som drift och underhåll. Som verktyg använder man P-märkning som är 
Statens Provningsanstalts eget certifieringsmärke. Kvalitetssäkring och kontroll krävs i alla 
led för att få märkningen. De faktorer som är viktiga är luftkvalitet, termisk komfort, 
materialemissioner, råd vid val av material, ventilation fuktsäkerhet och 
fuktdimensionering, buller, ljus och belysning, elektriska och magnetiska fält, förvaltning 
och brukande. Man betonar att beställarens formulering av krav var viktigt för resultatet 
samt att man bildade en byggrupp som bestod av flera aktörer tidigt i processen. Dessa 
enades om målet att skapa ett sunt och vackert kontor som skulle skapas genom samspel 
av materialval, konstruktioner, uppvärmningssystem ventilation och övrig teknik. Men 
det skulle också finnas inslag av gestaltning, inredning och formgivning. SP hade med en 
representant som utformade en kravspecifikation på sund innemiljö. Och som sedan 
svarade för kvalitetskontroller under byggprocessen. Även en representant från 
entreprenören fanns med i byggruppen. Men med rapporten hoppas man kunna bidra till 
större förståelse och kunskap om hur en sund innemiljö kan uppnås samt vilka krav man 
rimligen kan ställa. 
 
Historiskt har brukarmedverkan i planering av industriell miljö utvecklats mest efter 70-
talet när man blev mer medvetenhet om den eftersatta arbetsmiljön, speciellt gällande 
psykiska och sociala missförhållanden. 1973 kom ett riksdagsbeslut som förstärkte 
skyddsombudens ställning och 1978 trädde Arbetsmiljölagen i kraft. Man vidgade 
begreppet arbetsmiljö till att omfatta psykiska, fysiska och medicinska förhållanden. 
Tyngden skulle ligga på det förebyggande arbetet för att förhindra ohälsa och olycksfall 
men även ökad arbetstillfredsställelse betonades. Den tidiga forskningen kring industriell 
miljö beskrivs av Nilsson & Ranhagen (1974) där de påpekade att de produktionstekniska 
behoven var styrande och bristen på de anställdas inflytande var ett problem. 
Maktobalansen var enligt Steen & Ullmark (1979) grundad på ett psykologiskt övertag av 
företagsledningen samt att de hade insikt i ekonomi, produktionsteknik. Det behövdes en 
mer jämlik planeringsprocess. 
 
Idag talar man om andra grunder för att arbeta med de anställdas inflytande i 
designprocesser.  
De anställda är en av företagens resurser och deras erfarenheter bör användas bättre, gärna 
i kombination med den deltagande i den organisatoriska planeringen. Jan-Åke Granath 
mfl  (1995) menar att den kollektiva designprocessen utgör en möjlighet att utveckla 
organisationen och individen. Man använder också alltmer begrepp som lärande 
organisationer i dessa sammanhang. Designprocessen kring industrimiljö har produktions-
linjer och välplanerade flödesschema som stöd för utformningen. Arbetsmiljö-lagstiftning 
är mer motiverad att använda aktivt i denna typ av planering då riskanalyser och annan 
beredskapsplanering görs för att hinder inte skall uppstå i produktionen. Möjligheten att 
förutse dessa är stor i produktionsplanering eftersom de ingående faktorerna som material, 
mängd monteringsordning är väldefinierade och kända. Vid simulering av 
produktionsflöden kan dimensionering av maskinstorlek och flödesschema samordnas så 
att flaskhalsar kan förutses och därmed undvikas vid den verkliga byggnationen (Jon 
Johansson Mitthögskolan, J-Å Granath Chalmers). Arbetsmiljön får parallellt med 
produktionsplaneringen en bättre och mer ingående genomlysning. Brukarnas deltagande 
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vid industriplanering värdesätts kanske mer eftersom man har en direkt koppling till 
produktionen. Enligt Söderlind och Eliasson (1990) diskuteras hur man tar tillvara de 
anställdas kapacitet på grund av en allt hårdare internationell konkurrens i slutet av 
nittiotalet. ” Arkitekturens uppgift blir att skapa förutsättningar för större 
arbetstillfredsställelse och bidrar därmed också med förutsättningar för högre 
produktivitet. Utformningen skall dessutom medverka till att verksamheten knyts till 
omgivande samhälle och landskap samt förmedla den profil som företaget vill ge kunder, 
anställda och andra intressenter”. Svårigheten att väga in komponenter som långsiktighet 
och nytta när man planerar och investerar industrimiljö beskriva av Eliasson och Mattson 
i ett kapitel i samma bok. Man menar att arkitektoniska kvaliteter ger de tydligaste 
företags-ekonomiska konsekvenserna som förbättrad produktivitet. Svårmätbara effekter 
som minskad frånvaro och bättre förutsättningar för att upprätthålla hög produktivitet är 
svåra att bevisa. Investeringskalkylen är ett trubbigt instrument som måste kompletteras 
med ett gemensamt uttryckssätt för att kommunicera den industriella processens 
ekonomiska villkor. Metoder för att förklara samband mellan personalomsättning, 
sjukfrånvaro, olycksfall och produktivitet kan stödja beslut vid investeringar gällande 
arbetsmiljön. 
 
Enligt en utredare vid Metallarbetarförbundet intervjuad av Jerker Söderlind är det bara 
nödvändigt att ställa en enda fråga innan man börjar bygga. -”Vilket budskap vill du 
sända till dina anställda?” Han menar att man förmedlar olika grad av uppskattning och 
stolthet och gör byggandet av en god arbetsmiljö också till en fråga om ledarstil och makt. 
Han menar också att man även i kontor och industrimiljö måste planera för sociala 
flöden. Det är inte bara i bostadssammanhang som detta är viktigt. Även varuproduktion 
är en social process där människor möts. – ”Ett bra hus är resultatet av en organisation 
som fungerar” 
 
De tre huvudsakliga lagområdena som berör, hyres- arbetsmiljö- och 
konsumentlagstiftning, får under mitten av 70-talet en gemensam riktning mot en 
möjlighet till ett större ansvarstagande av individen samt fler rättigheter. I en kort 
historisk genomgång beskriver Lars Zanderin (1997) de viktigaste förändringarna. Här 
beskrivs industrialismens intåg som grunden till ett större behov av reglering för 
individen. De nya produktionsmetoderna innebar att arbetstagarna utsattes för fler skador 
i arbetet. 1888 tillkom den första lagen som reglerade arbetsmiljön och lagens efterlevande 
skulle kontrolleras av Yrkesinspektörer. Den så kallade Arbetsfarelagen gällde tills den nya 
lagen tillkom 1912. Ingen större förändring tillkom förrän1949 års arbetarskyddslag då 
även arbetsförhållandena inom jordbruket reglerades. Genom att bygga ut 
Arbetarskyddsstyrelsen förstärktes den offentliga normgivningen och tillsynen. Under 60-
talet började man arbeta mer med förebyggande åtgärder och man uppmärksammade 
psykiska och sociala problem. 1963 är även den offentliga sektorns arbetsmiljöer 
innefattade i lagstiftningen. Skyddsombudens ställning skärps i 1973 års lag med 
möjlighet att omedelbart stoppa arbeten i väntan på Yrkesinspektionens beslut. 
 
Men det dröjer till 1978 års arbetsmiljölag innan de psykosociala frågorna är med i 
lagområdet. Arbetsmiljölagen 1978 utvidgar begreppet till att innefatta psykiska, fysiska 
och medicinska förhållanden. Betoningen låg också på att arbeta förebyggande för att 
förhindra ohälsa och olyckor samt att man skall kunna känna arbetstillfredsställelse. 
Företagshälsovård blev ett viktigt instrument i det förebyggande arbetet.  I 1986 års lag 
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fick de företag som arbetade med FHS särskilda bidrag. Antalet arbetsskador och 
förslitningsskador ökade och utredningar tillsattes för att vända trenden. 1991 års lag 
reviderades kraftigt och utgör fortfarande grunden till dagens lagstiftning. 
Arbetsmiljölagstiftningen har också viktiga kopplingar till och samverkar med annan 
svensk lagstiftning (figur 5.2). 
 
 
 

Brottsbalk  
Miljöbalk 
PBL  
mfl 
 
 
 
 
 
Fig 5.2   Arbetsmiljöregleringen och anknytande reglering (fritt efter Zanderin) 
 
 
Idag försöker man fortfarande arbeta med förebyggande arbete men antalet långtidssjuk-
skrivningar ökar dramatiskt och man har idag svårt att se vad som orsakar ohälsan. 
Genom arbete med integration av Arbetsmiljöfrågor, Internrevision och Kvalitetssystem 
kanske den negativa trenden bryts. Långtidssjukskrivningarna börjar nå en kritisk 
samhällsekonomisk nivå. Det är idag för få som står för produktionen i förhållande till 
antalet barn och gamla.  
 
I Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter ”Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1”  
betonas bland annat psykiska och sociala frågor samt rutiner för riskbedömning. Genom 
att arbeta med systematiskt arbete för Hälsa, Miljö och Säkerhet på en arbetsplats görs 
arbetsmiljölagen mer aktiv och ger företaget verktyg för att arbeta med arbetsmiljöfrågor 
(Antonsson 2001)  
 
 
 

RKQKP==_êìâ~êãÉÇîÉêâ~å=J=ë~ãÜ®ääëéÉêëéÉâíáî 
Alltsedan industrialismens genombrott och inflyttningen till storstäder har hyresfrågan 
varit en aktuell fråga. Staffan Rylander (1975) beskriver den tidiga utvecklingen av 
hyreslag-stiftningen. Trångboddhet och en dålig standard samt många utsatta gruppers 
svårigheter var ingen fråga för staten fram tills 1907 då den första hyreslagen kom. Den 
hade en lång överlevnadstid fram till 1969 utan att ändras i någon större utsträckning. 
Här fanns den förhärskande inställningen att ett hyresavtal är en förhandling mellan två 
parter, utan behov av samhällets inblandning. Vid första världskriget uppstod problem 
med bostadskris med kraftiga hyreshöjningar och allmänt höga priser. 1917 kom en lag 
som förhindrade hyres-höjningar över en viss nivå. Staten fick en ny och aktivare roll 
under 30-taletdär man också satsade på bostadsproduktionen. På landet var det möjligt att 

Arbetsmiljöreglering, 
AML,AMF,ASS regler 
statsbidrag samt lokala 
och lokala kollektivavtal 
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med låg ränta och färdiga ritningar förvärva och bygga ett eget hem. De så kallade Per 
Albin-torpen gav dessutom möjlighet till en viss grad av självhushållning. I städerna 
byggdes ”barnrikehus” i kommunal regi och nyproduktionen av lägenheter var stor. 
Hyreslagstiftningen ändrades dock inte förrän under andra världskriget. 1942 års 
hyresregleringslag gav hyresgästerna ett rättskydd som tidigare saknats. Kristiden 
begränsade bostadsproduktionen och återigen var levnads-omkostnaderna höga. Hyrorna 
bands till produktions-, kapital- och driftskostnaderna och man befarade en svart 
hyresmarknad. Därför infördes ett besittningsskydd för hyresgästerna så att inte 
hyresvärden skulle kunna sälja lägenheten till nya hyresgäster. För lokalhyresgäster blev 
besittningsskyddet indirekt. Hyresgästen fick ekonomisk ersättning om kontraktet sades 
upp utan skäl, av värden. När den detaljerade regleringen av bostadsproduktionen 
upphörde under 50-talet beslöt man att tillåta hyreshöjningar utöver kostnadsökningarna. 
Man ”låste” bostadsmarknaden och rörligheten blev mindre, genom att det blev stor 
skillnad på hyresnivåer i nya jämfört med de äldre bostäderna. För att motverka denna 
stiltje ökade åtgärderna för nyproduktion och räntorna höjdes som i sin tur gav en 
hyreshöjning. Man avvecklade hyresregleringen och fullföljde borttagandet av generella 
bostadssubventioner under slutet av 60-talet. Den nya hyrespolitiken 1967/68 tog bort 
HRL (utom i vissa äldre fastigheter) dessutom ändrades villkoren så att större 
hyreshöjningar kunde ske.  
 
Den stora förändringen innebar att bruksvärdessystemet infördes så att de allmännyttiga 
bostadsföretagens hyressättning blev normgivande. Den organiserade hyresförhandlingen 
skrevs in i lagstiftningen och liknade den förhandlingssituation som rådde på 
arbetsmarknaden. Trots miljonprogrammet uppstår bostadsbrist på mitten av 70-talet och 
inkomstgrundade bostadsbidrag införs för att ”undvika kaos”. Hyresregleringen 
avvecklades helt 1975 och hyresnivåerna sköt i höjden. Med hyresgästföreningens nya 
position infördes också nya begrepp i bostadspolitiken. ”Boendedemokrati och 
boendeinflytande var ett led i att arbeta med vidgad boendedemokrati”. Enligt 
bostadsdepartementets chef var detta också ett led i ”en fortgående demokratisering inom 
samhällslivets skilda områden”. Detta ökade inflytande gällde också inom arbetslivet och 
för konsumenten. Svårigheten sades bestå i att ge ett större inflytande i kombination med 
att klara av ett större ekonomiskt ansvar. De formella hindren var däremot undanröjda 
enligt Rylanders beskrivning.  
 
Senare utveckling av hyreslagstiftning har formulerats så att hyresgästernas rättigheter har 
stärkts. De saneringar och rivningar som utfördes under 60-och 70 talet utan att 
hyresgästerna kunde ha synpunkter på detta, har omöjliggjorts genom de nya lagarna. 
Maktpositionen för hyresgästföreningen har förskjutits så att den enskilde har fått direkt 
förhandlingsmöjlighet med hyresvärden. Man provar olika varianter för att få 
hyresgästerna engagemang i boendet. Hyresgäststyrt underhåll fungerar så att hyresgästen 
själv kan bestämma i vilken takt planerat underhåll skall ske. Sköter man lägenheten och 
avstår exempelvis nya tapeter kan hyresnivån sänkas enligt ett tabellsystem. Även extra 
tillval är möjligt om hyresgästen är beredd att betala. När det gäller bruksvärdessystemet 
har det inte samma lagstiftade koppling till allmännyttans hyressättning. Men i praktiken 
fungerar det fortfarande enligt den principen. 
 
Brukarnas inflytande på utformningen har inga formella hinder när det gäller lagstiftning 
och normer. Eftersom man har gått mot mer funktionsstyrande regler tillåts man välja 
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alternativa utformningar utan att strida mot regelverket. Byggherrens egen ambition och 
projektörens kunskap är mer styrande idag och här kan även brukarens krav komma med i 
processen. 
Ansvaret har nu styrts över från samhället till byggherren. Till sin hjälp kan byggherren 
anlita en kvalitetsansvarig. 
 
Den styrande lagstiftningen utgörs av: 
• PBL Plan- och bygglagen som styr planläggning av mark- och bebyggelse. 
• BVL Byggnadsverkslagen styr utformningen av själva bostäderna och deras närmaste 

omgivning. 
• MB Miljöbalken styr all form av verksamhet som kan ha miljöpåverkan. 
 
Den kommunala handläggningen av plan- och byggrelaterade frågor har också viss 
betydelse för brukarnas medverkan. Här finns dock inga formella hinder att delta redan 
från de tidiga planärendena. 
 
Kommunens planarbete består av: 
• ÖP Översiktsplan. Visar allmänna intressen, är inte bindande, men skall beaktas vid 

beslut. 
 
Vid förarbetet till lagavsnittet betonades att även enskilda som har intresse av ett förslag 
skall beredas möjlighet till samråd. Dessa synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse.  
• DP Detaljplan . Reglerar markens användning och bebyggelse. Är bindande för 

enskilda och myndigheter vid prövning av lov. Utställningsförfarandet ger berörda 
enskilda möjlighet att lämna synpunkter. De som lämnar synpunkter under 
utställningstiden får också rätt att överklaga planförslaget. 

• Områdesbestämmelser gäller för begränsade områden som inte har detaljplan. Regler 
lika Detaljplan. 

• FP Fastighetsplan används för att reglera markens indelning i fastigheter servitut mm. 
 
Om något har blivit fel vid en byggnation har Länsstyrelsen tillsynsansvaret för plan- och 
byggfrågor i länet.  
• JB Jordabalken anger krav på LGS lägsta godtagbara standard samt vissa regler 

gällande hyresavtal, hantering av hyrestvister mm. Här finns också hänvisning till  
• Hyresförhandlingslagen (SFS 1978:308). Hyresgäster/brukare kan framtvinga rättelser 

i samband med hyresförhandlingar.  Hyresnämnden kan förelägga hyresvärden att 
rusta en lägenhet till LGS. Vid standardhöjande åtgärder måste minst hälften av 
hyresgäster godta åtgärderna, hyresnämnden kan också ge klartecken. Lagstiftningen 
gäller i första hand bostadslägenheter. För kommersiella lokaler finns ett mindre 
skyddande regelverk, många frågor blir en förhandlingsfråga mellan hyresgäst och 
hyresvärd. 

 
Även Socialtjänstlagen ger utrymme för den enskilde att påverka sin miljö och samhällets 
planering. Det finns också kopplingar till andra rättsregler som dessutom ger rätt för unga 
medborgare att ha samhällsinflytande. Det finn ingen åldersgräns för ”medborgaren”. Ditt 
inflytande kan i princip starta vid födseln. 
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I Socialtjänstlagen (1980:620) sammanfattas inflytandet i följande paragrafer: 
1§  Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grunder främja 
människors aktiva deltagande i samhällslivet. 
5§  Till socialtjänstens uppgifter hör att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete 
med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i 
kommunen. 
7§ Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall bygga på kända sociala 
erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre 
bostadsområden i kommunen. 
När det gäller barns och ungdomars inflytande i planeringen beskrivs de olika styrande 
lagarna i rapporten ”Unga är också medborgare” ( Boverket 2000). Regeringsformen, 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ger riktlinjer för de 
grundläggande fri- och rättigheterna. I ett slutbetänkande har ett tillägg föreslagits i 
regeringsformen (SOU1999:21 ) där alla oavsett ålder skall uppnå full delaktighet och 
jämlikhet i samhället. 
Kommunallagen (1991:900) ger också utrymme för inflytande och delaktighet i beslut. 
För att markera behovet av att ha närmare kontakter med brukarna av den kommunala 
förvaltningen skall nämnderna verka för att samråd sker. Här finns dock vissa 
begränsningar i de unga medborgarnas inflytande på grund av krav myndighetsålder vid 
ansvarsfrågor. 
6 kap 38 § kan brukarna genom en villkorad delegation ges visst inflytande över en 
verksamhet. 
7kap 18-22§ ger fullmäktige möjlighet att besluta om ge delegation till 
självförvaltningsuppdrag att helt eller delvis sköta en verksamhet eller institution. 
Elever har rätt till inflytande i skolan enligt Skollagen (1985:1100), samt 
Grundskoleförordningen (1994:1194) och Gymnasieförordningen (1992:394). Klassråd 
skall behandla frågor av gemensamt intresse. För de yngre medborgarna gäller också 
Arbetsmiljölagen (1977:1160). Här skall alla samverka för att ge skapa en bra arbetsmiljö. 
Genom att utbilda elevskyddsombud kan fler vara uppmärksamma på fel och brister som 
måste åtgärdas för att undvika olyckor. 
 
Brukarmedverkan kan också kopplas ihop med demokratifrågor. I Boverkets rapport 
(2000) 

allas kunskaper och erfarenheter och behov tas tillvara. ” En levande demokrati förutsätter 
dels att medborgarna ges möjlighet, att direkt eller indirekt, delta i beslut i gemensamma 
frågor, dels att människor vill delta i beslut om de får veta hur olika förslag påverkar deras 
vardag, deras livsvillkor och den framtid som de kan överskåda. Medborgarinflytande 

offentlig debatt. Alla berörda medborgares kunskaper, erfarenheter och behov kan först då 
formuleras och ingå som ett beslutsunderlag när olika intressen ska vägas samman.”  
 
Hur man ser på de inblandade aktörernas möjlighet att utöva inflytande anges som 
aktörsansats eller strukturell ansats. Den strukturella makten är ett fenomen som tillhör de 
sociologiska makro-förhållandena och beskrivs inom spektrat av två ytterlägen. Det ena 
perspektivet förbiser människorna, där allt är låst och bestämt från början, ett slags 
determinism. Det andra ger aktören fullständigt handlingsutrymme och bortser egentligen 
helt från strukturen. Begreppet för detta benämns voluntarism. Inga Lill Eriksson (1987) 

beskriver man hur en levande demokrati förutsätter en aktiv medverkan från alla, så att 

kräver således att information finns som det som ska beslutas men också att det finns en 
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skriver i en rapport om ett ombyggnadsprojekt där hon med en sociologisk analys 
beskriver hyres-gästernas deltagande i byggprocessen. I rapporten beskriver hon hur 
forskarna försökt förena de två angreppssätten. Hon hänvisar till Giddens (1979) och 
Williams (1980) att aktör och struktur måste ses som oupplösliga delar i en process. ”Det 
finns inga ekonomiska eller ideologiska fossiler som för evigt bestämmer vårt handlande” 
enligt Layder (1985).  
 
Eriksson menar att det visserligen finns strukturer som låser men också skapar möjligheter 
för enskilda individer att verka i. Man kan hänvisa till Källtorp (1985) som menar att det 
finns ett trepartsförhållande som beskriver de olika aktörernas inbördes situation (figur 
5.3).  
 

 

 

 

 

 
Figur5.3  Partsrelationer fritt efter Källtorp (1985) 
 
 
Relationerna kan innehålla strukturella hinder, men man kan också tala om möjliggörare. 
När det gäller brukarmedverkan i ombyggnadsprojekt finns det inga formella strukturella 
hinder för att få inflytande. Möjliggöraren som är stat eller kommun i ett 
ombyggnadsprojekt när det gäller lagstiftning och regelverk hindrar inte formellt 
inflytandet från den enskilda individen. Tvärtom uppmanas alla ur samhällssynpunkt ta 
ett större och aktivare ansvar för sin planering av sin omgivande miljö. 
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De studier som tidigare utförts i ämnet brukarmedverkan innehåller ett brett spektrum av 
frågeställningar. Detta visar den komplexitet som ämnet innehar och att det är viktigt att 
belysa det från flera olika perspektiv. En gemensam utgångspunkt verkar dock vara att 
man vill arbeta med brukarmedverkan av den anledningen att man anar fördelar med 
detta arbetssätt. Det är däremot svårare att hitta svar på frågan ”om det lönar sig”? 
Mätbarheten finns kanske inte i det gängse sättet att mäta ekonomisk uteffekt. De 
ekonomiska termerna breddas nu alltmer och begreppet vinst har en tendens att även 
innefatta mjukare värden. Man måste arbeta med en helhet som Edvardsson beskriver att 
företagsekonomin kanske inte helt förmår fånga in betydelsen av. 
 
För brukaren eller hyresgästen finns de fördelar som bland andra Anna Lindberg beskriver 
i sin avhandling.  Det är bra för den egna organisationen att medarbetarna har inflytande 
och är delaktiga i exempelvis vid planering av ett nytt kontor. Engagemang kan dock inte 
tvingas fram utan kräver ledningens tydlighet i motiv och mål. Arbetsmiljölagen stödjer en 
process med brukarmedverkan och kan dessutom integreras med Internrevision och 
kvalitetssystem enligt vissa teorier. Målet är att minska ohälsa på jobbet och att 
förhoppningsvis minska långtidssjukskrivningarna. 
 
Det verkar som man kan vinna många fördelar med att engagera brukarna i processen och 
för byggherren handlar det om en insikt om att långsiktiga relationer med hyresgästen 
lönar sig. Enligt de riktlinjer som både de kommunala bostadsbolagen och Sveriges 
Fastighetsägare arbetar med så uppmanar man till att arbeta mer med kundfokus. Vid 
ombyggnader är detta extra viktigt och de inblandade aktörernas ansvar och roll måste 
förtydligas skriver Annika von Schéele i en studie. Här måste man driva byggprocessen 
med respekt för att man förändrar människors vardag, vilket kräver en social dimension i 
planeringen. 
 
Kommunikation har ofta stora brister, både internt i en organisation och mellan olika 
parter. När det gäller brukarens medverkan i byggprocessen syftar olika studier och 
forskning till att ta fram verktyg för att kommunicera bättre. Kommunikationsfrågan när 
man arbetar med brukarmedverkan verkar ha flera olika faktorer som måste fungera. Dels 
som organisations-fråga där det ställs krav på vem som ansvarar för formulering och 
frågeställningar samt hur man lyssnar av och implementerar kraven i planeringen. Här 
kombineras också problematiken att organisera projektarbete som ständigt förändras 
under processens gång som Kerstin Sahlin-Andersson beskriver i sin rapport om 
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Globenprojektet. I bostadssammanhang har verktygen för bättre kommunikation 
förbättrats genom flera goda exempel. Elisabeth Hornyanszky Dalholm har arbetat på ett 
konkret sätt med fullskaleförsök och gett brukaren möjlighet att formulera och omsätta 
sina idéer i bostadsmiljö. I Arbetsmiljösammanhang är det kanske främst Chalmers och J-
Å Granath som arbetat med att utveckla verktyg för bättre kommunikation tidigt i 
planeringsprocessen. 
 
En central fråga i teorin är att definiera brukaren som begrepp och här kan en historisk 
tillbakablick ge en grund för formuleringen. Det är också intressant att försöka hitta när 
och varför brukaren flyttas bort från planeringsprocessen och i det närmaste 
omyndigförklaras.  
 
Kvalitetsarbete och företagens fokusering på kunden verkar vara ett sätt att återupprätta 
statusen för slutanvändaren av produkten. Det här kräver en attityd och arbetssätt som 
Sörqvist menar innefattar kompromisser och anpassning för få det hela att fungera och 
anger bättre ekonomi som ett tungt vägande motiv. Han menar att det är kostsamt att 
inte framställa rätt produkt. Den nöjda kunden kan därmed diskuteras i de gängse 
termerna och kundfokus kan bli en ekonomisk strategi. David M Gann förstärker detta 
argument ytterligare och menar att om man inte skapar rätt miljö äventyras välfärd och 
levnadsstandard. Han menar att felanpassade strukturer är en fara för både ekonomiska 
och sociala värden. Ett tungt argument för att man skall belysa och arbeta vidare med 
frågan kring planeringsprocess och brukarmedverkan. 
 
Den teoretiska genomgången har belyst de viktigaste faktorerna för brukarmedverkan och 
planeringsprocess. Flexibilitet och anpassningsförmåga ställer krav på att 
entreprenadformer och juridik utvecklas och bättre stödjer processen. Teorigenomgången 
har gett indikationer på ett behov av förnyelse i organisation, arbetssätt och regelverk för 
att bättre nå kundernas behov i den byggda miljön.  
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Fallstudien beskriver en process som visar hur ett nedlagt regemente förvandlas till en 
modern högskola. De olika aktörerna som är inblandade deltar under en lång tidsperiod 
med olika insatser och kompetenser. Projektet Campus Östersund hade en 
handläggningstid tid på cirka 11 år från de första formulerade visionerna 1991 fram till 
invigningen av området 6 september 2002. 
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TKNKN==kçêêä~åÇë=ìåáîÉêëáíÉí=
1991 startade ett utredningsarbete i Östersund för att samlokalisera en utbyggd och 
utvecklad högskola med vårdhögskola samt ett nytt centra för högteknologisk forskning. 
Högskolan med studentkåren, Östersunds kommun och Länsstyrelsen arbetade för att 
utreda olika lokaliseringsalternativ som var lämpliga för den nya etableringen. Under flera 
års tid pågick en diskussion om var den nya högskolan, ”Norrlands universitet”, skulle 
etableras. Man använde begreppet ”Norrlands universitet” tillsammans med andra 
norrlandsstäder eftersom det gällde att snabbt visa en möjlig etableringsort i konkurrens 
med andra orter. 
 
 
 

TKNKO==ríêÉÇåáåÖëëâÉÇÉí=
Östersunds kommun uppmanade berörda intressenter på Länsstyrelsen att ta fram 
faktorer för lämplighet och identifiera eventuella författningsmässiga hinder för de sex 
alternativa lokaliseringar som var framtagna. I de första handlingarna från Länsstyrelsen 
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gavs till exempel beredskapsenheten i uppgift att svara på de olika alternativens lämplighet 
ur beredskaps- och totalförsvarssynpunkt. Inom Östersunds kommun och Länsstyrelsen 
formulerades frågorna omkring den nya etableringens lokalisering. I arbetet om 
högskolornas långsiktiga lokalförsörjning arbetade man i olika arbetsgrupper.  
 
För att få verklighetsförankrade idéer och förslag arbetade man i följande arbetsgrupper: 
Ledningsgruppen bestod av Landshövdingen som ordförande, två representanter från 
landstinget samt två representanter från högskolan, varav en från elevkåren. 
Vårdhögskolan hade en representant och Handelskammaren hade en representant. 
Man bildade också arbetsgrupperna ”Plan- och byggfrågor”, ”Högskolenära verksamhet” 
och ”Högskoleintegration”. Syftet med utredningen var att belysa regionala 
förutsättningar för en samordnad verksamhet för högskolan och vårdhögskolan. 
Gruppen ”Plan- och byggfrågor” skulle belysa frågorna kring en integrerad högskola i nära 
anknytning till en ”utvecklingsby”. Helheten med mark och planfrågor, 
kommunikationer och service samt långsiktiga utvecklingsmöjligheter skulle konkret 
beskrivas. För- och nackdelar ur verksamhetens, studenternas och närsamhällets perspektiv 
skulle också beskrivas. Här ingick också en bedömning om kostnader för investeringar 
förknippade med projektet.  Fyra av de sex lokaliseringsalternativen skulle vara med i 
gruppens bedömning. Arbetsgruppen ”Högskolenära verksamheter” skulle belysa behov 
och önskemål som fanns inom länets näringsliv, kommuner, landsting och statliga 
förvaltningar beträffande verksamhetsmässig samverkan med högskolan. Det var speciellt 
den verksamheten där den lokalmässiga närheten var betydelsefull som skulle beskrivas. I 
gruppens ”Högskoleintegration” uppgift ingick att beskriva de juridiska, ekonomiska och 
administrativa förhållandena och bedöma effekterna för verksamheten, gällande både 
utbildning och FoU frågor. Om möjligt ingick att bedöma de ekonomiska 
rationaliseringseffekterna. Studentkåren skickade i mars 1993 några generella krav 
(oberoende av lokalisering) på faktorer som var viktiga gällande studenternas bästa till 
arbetsgruppen ”Plan-  och byggfrågor”. Här betonades goda kommunikationer, 
parkeringsmöjligheter och närhet till service. Även tillgång till rekreationsmöjligheter var 
en viktig faktor för studenterna medan frågorna kring studentbostäder inte var 
formulerade i detta tidiga skede. Lokaliseringsalternativet ATS Remonten (”Stråket”) 
framhölls som mycket intressant på grund av det centrala läget. Regementet A4 var i detta 
läge inte beslutat för nerläggning och var därför inte ett alternativ.  Studenterna förhöll sig 
skeptiska till integration med de militära områdena. Även personalen såg de två kulturerna 
som svåra att sammanföra. Denna diskussion speglades bland annat med publicering av 
skämtteckningar i de lokala tidningarna. Denna första utredningsprocess sträckte sig över 
cirka fem år. Den inledande tidsperioden blev användbar för högskolan då många av 
högskolans krav och önskemål formulerades i de arbetsgrupper som bildades.  
 
1995 diskuterades mer detaljerade krav i Futuragruppen som bestod av representanter från 
personal och studentkår och som bildades på initiativ från prorektor på högskolan. 
 
Futuraruppens uppgift var att : 
• ”presentera idéer och förslag som gör Mitthögskolans campus i Östersund till en 

funktionell, attraktiv, flexibel och framtidssäker studie- och utvecklingsmiljö. 
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• presentera idéer och förslag så att miljön får ideala förutsättningar för studier, 
forskning och utvecklingsarbete samt för högskolenära verksamhet, kulturellt arbete, 
en rik fritid och ett gott boende. 

• presentera idéer och förslag vilka innebär en fördjupad samverkan med omgivande 
näringsliv och samhälle samt 

• presentera idéer och förslag vilka präglas av ett kretsloppstänkande och även i övrigt 
kan ge den framtida etableringen en betydande lys- och attraktionskraft såväl lokalt 
och regionalt som nationellt och internationellt.” 

 
Futuragruppens arbete redovisades i en rapport 1996.  
 
 
 

TKNKP ==içâ~äáëÉêáåÖë~äíÉêå~íáî=
Länsstyrelsen och Östersunds kommun arbetade med olika alternativ för att undersöka 
förutsättningarna för olika platser inom kommunen. Detta arbete redovisades genom 
kartor och textmaterial. Östersunds kommun arbetade efter ett inledande skede vidare 
med tre huvudalternativ som bestod av Landstingets lokaler på Frösö strand, fastigheten 
nedanför Frösö kyrka och ”Stråket” vid Biblioteksgatan som innefattade delar av 
regementet A4.  
 
Tillsammans med olika arbetsgrupper som diskuterade och arbetade fram förslag gavs 
programmet en alltmer detaljerad form. Detaljnivån följdes inte i alla skeden av en 
förankringsfas, vilket gav en viss obalans mellan projekt och omvärld. I media var redan 
diskussionerna igång om hur den nya högskolan skulle se ut. Lokala tidningar skrev en del 
om de olika lokaliseringsförslagen. Många ville se Landstingets byggnader på Frösö strand 
som lokalisering för den nya högskolan och hävdade att kommuninnevånarnas pengar då 
skulle användas på ett effektivt sätt. Förankringen hos kommuninnevånarna skedde 
genom planprocessen av området. Fastighetsägarföreningen och Köpmannaföreningen 
förordade den centrala placeringen för att få goda effekter på stadskärnan med den 
befintliga etableringen av handel och serviceutbud.  
 
 
 

TKNKQ ==bí~ÄäÉêáåÖ=é™=^QWë=åÉÇä~ÖÇ~=êÉÖÉãÉåíÉ=
Etableringen bestämdes slutgiltigt när beslutet om nerläggning av regementet A4 hade 
tagits 1996. Det nedlagda regementsområdet ägdes då av Fortifikationsverket. Högskolan 
i Östersund var före Campusetableringen på det före detta regementet A4, utspridd på 
flera olika platser i kommunen. På Rådhusgatan fanns Mitthögskolans huvudetablering 
där hörsal och bibliotek samt restaurang fanns lokaliserat. Teknikinstitutionerna TER, 
ITK och ITE var etablerade på Frösö strand. Avdelning Ekoteknik vid institutionen TER 
fanns också på Frösön i de före detta utbildningslokalerna för AMU. Till A4:s 
regementsområde flyttade den samhällsvetenskapliga institutionen MAM redan 1997. De 
hyrde fyra byggnader för sin verksamhet. Den administrativa personalen samt prorektor 
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fanns också sedan 1998 i en byggnad på Campusområdet. Cirka 5 500 kvm hyrdes på 
området redan före det stora Campusprojektet startade.  
 
Mitthögskolans styrelse beslutade i juni 1997 att den samlade högskoleverksamheten i 
Östersund skulle förläggas till A4 området. Fortifikationsverket planerade en försäljning 
av fastigheten och byggföretaget Skanska var en möjlig köpare. Förhandlingar fördes 
mellan Fortifikationsverket och Skanska om att köpa fastigheten. Ett förslag på 
utformning togs fram av flera arkitektkontor. Mitthögskolan formulerade sina krav på 
byggnader och miljö genom att delta i diskussioner kring utformningen, detaljeringsnivån 
på kraven var dock vid detta tillfälle ganska låg. Riksantikvarieämbetet var mycket kritisk 
till det utvalda förslaget och menade att man varit okänslig mot de kulturella värdena i 
området, eftersom flera byggnader föreslogs att de skulle rivas. Köpeavtalet var klart för 
underskrift av berörda parter när ett beslut av regeringen 1996 gav en ny aktör 
ägaransvaret för området och någon försäljning till Skanska blev inte av. Det nya 
regeringsbeslutet gav genom Finansdepartementet Vasallen AB, ett dotterbolag till 
Vasakronan i uppdrag att äga, förvalta och förädla överblivna regementsområden. Vasallen 
AB övertog den 1 december 1997 området efter ett regeringsbeslut och därmed utlystes 
det en ny arkitekttävling med parallella uppdrag. Ett parallellt uppdrag gick omedelbart ut 
till fyra arkitektkontor att göra ett så kallat inplaceringstest på området. Tre av 
arkitektkontoren hade en lokal förankring och ett av kontoren var etablerat i Göteborg. 
 
För Mitthögskolan startade projektet med ett möte i hörsalen den 27 november 1997, då 
personalen fick information om projektet av projektledningen från Vasallen. 
Mitthögskolans framtagna lokalprogram skulle placeras in i befintliga, renoverade och nya 
byggnader. Arbetet från de fyra arkitektkontoren redovisades i mitten av januari 1998. De 
tre lokala kontoren lämnade in varsitt förslag, medan Göteborgskontoret redovisade två 
olika projekt. Totalt arbetades fem olika förslag fram enligt de anvisningar som ingick i 
uppdraget. Även en skiss till miljöprogram ingick i uppdraget. Tävlingen som utlystes av 
Vasallen AB avgjordes under februari 1998. De olika förslagen bedömdes i en grupp 
bestående av representanter från Vasallen AB och Mitthögskolan samt från Vaskronans 
arkitektråd och Länsantikvarien från Länsstyrelsen i Jämtlands län.  Som adjungerad och 
sakkunnig ingick också en planarkitekt från Östersunds kommun. I ett 
bedömningsutlåtande från 980219 sammanfattas bedömningsgrunderna och gruppen 
utsåg FFNS förslag som det intressantaste. 
Bedömningen grundades på aspekterna funktion, ekonomi och miljö enligt följande 
punkter: 
1. Områdets yttre planering 
2. Anpassning till byggnadsminnesförklaring mm 
3. Lokalprogrammets inpassning 
4. Miljö 
5. Ekonomi 
6. Arkitektur 
7. Sammanfattning och rekommendation. 
 
Enligt dessa kriterier rekommenderade därför bedömningsgruppen Vasallen att lägga 
FFNS förslag som grund för det fortsatta bearbetnings- och utvecklingsarbetet, samt att 
anlita detta företag för uppdraget.  
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Vasallens Vd uttalade i ett pressmeddelande vid projektstarten följande beskrivning av 
projektet: 
-”Fastigheten, före detta A4:s regementsområde, utgör en viktig del i Östersunds historia. 
Vi är stolta över att nu kunna medverka till att omvandla en så storleksmässigt betydande 
del av det centrala Östersund. Fastighetens speciella karaktär förutsätter att omvandlingen 
till nya funktioner utförs med stor försiktighet med avseende på bland annat de 
byggnadskulturella värdena. En omvandling av den här storleken sker förutom med 
hyresgästrepresentanterna även i nära och mycket betydelsefullt samarbete med 
Östersunds kommun”. 
 
Byggprojektet Campus Östersund var relativt storskaligt för Östersund och regionen. I 
regionen var byggprojekten under nittiotalet i huvudsak småskaliga. Byggkranar som kan 
tjäna som symbol för pågående byggverksamhet, var sällsynta. Under pågående 
produktion av campusprojektet var sex stycken byggkranar synliga samtidigt under en 
period. Symbolvärdet av projektet fanns på flera olika plan. En större satsning behövdes 
efter en tioårsperiod av nerläggningar och utflyttningar från Östersund, speciellt av statliga 
verksamheter. I campus-projektet fanns också en möjlighet till samverkan mellan olika 
aktörer, offentliga och privata under byggtiden och i den fortsatta utvecklingen av 
området. I faktarutan (figur 7.1) redovisas några viktiga sifferuppgifter som visar 
projektets skala. 
 
 
Total lokalarea:   47000 kvm 
Mitthögskolans hyresyta: 31299 kvm 
Nyproduktion:  8700 kvm 
Total produktionskostnad: 330 miljoner kronor 
 
Etapp I :  Inflyttning sommaren 2000 
Etapp II och III:  Inflyttning sommaren 2002 
 
Övriga etableringar: högskolenära verksamhet och kompletterande service. 
 
 
Figur7.1  Faktaruta som redovisar ytor, kostnader mm 
 
 

TKO== jáäáí®ê=ÄóÖÖå~ÇëÜáëíçêá~=J=êÉÖÉãÉåíÉí=^Q=
Eftersom det gamla regementet utgör basen för den nya campusetableringen kan den 
befintliga bebyggelsens bakgrund vara intressant. Den militära verksamhetens byggnader 
bildar ramen för den nya högskolan.  
 
Regementet A4 hade som motto: Framåtanda – Fältmässighet - Sammanhållning. 
Militära byggnadsområden har en alldeles speciell bakgrund genom att områdena har 
byggts målmedvetet för en viss verksamhet och organisation. Relativt stora resurser har 
också tidvis kunnat tillföras de etappvisa utbyggnaderna som gjorts. Ett exempel är 
riksdagens beslut 1901 att bilda en värnpliktsarmé som krävde en stor utbyggnad på kort 
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tid för att fylla de nya behoven. Man försökte genom att använda några enstaka 
typritningar och ett standardiserat byggnadssätt att hålla kostnaderna nere. Behovet av 
militärförläggningar med god standard ökade i och med att man övergick från 
Indelningsverket till det modernare värnpliktssystemet. Indelningsverket fungerade så att 
soldaterna bodde i sina hem som traktens boende fick hjälpa till att hålla med. Man 
samlades till sommarläger där man övade tillsammans med övriga i kompaniet. Detta 
system krävde mindre antal byggnader för året runt bruk, och dessa läger bestod ofta av 
tält eller enklare byggnader. Värnpliktssystemet förändrade behovet mycket genom att de 
stamanställda och värnpliktiga soldaterna skulle bo tillsammans året runt. Då ökade 
behovet av bland annat logement, matsalar och gymnastiksalar. Erfarenheterna från bland 
andra engelska militärläkare gav stränga krav på utformningen av logement och sovsalar. 
Även i Sverige var den höga dödligheten i sjukdomar under inkvarteringen ett stort 
problem. Det dog fler soldater av sjukdomar under inkvarteringar, än under strid. 
Problemet blev också en samhällelig fråga eftersom de unga männen i sina bästa år, 
utbildades men dog i sjukdomar innan de kunde utföra sina uppgifter i det svenska 
försvaret. Även i det civila samhället blev urtappningen av unga män ett problem speciellt 
i kombination med den stora utvandringen som pågick från mitten av 1800-talet. Enligt 
flera utredningar utformades de militära områdena för att främja den enskilda soldatens 
hälsa. Placeringen i utkanten av staden, med rätt riktning i väderstreck och ofta på en höjd 
ovanför den befintliga staden, möjliggjorde en god miljö och möjlighet att vädra 
byggnaderna på ett effektivt sätt. De logement som byggdes detaljutformades så att varje 
soldat skulle få en viss yta och luftvolym för bästa miljö och för att undvika 
smittspridning. Varje funktion skulle skiljas från varandra, ett exempel är speciella 
sovsalar, tvättrum, rum för persedelvård och förråd för utrustning. De olika systemen för 
uppvärmning och luftförsörjning skulle också ge bästa möjliga förhållanden. Det 
uppvärmningssystem som använde på A4 i Östersund kallas för kalorifärer. Systemet 
fungerar så att man genom luftkanaler tar in och förvärmer luften i källaren innan den 
varma luften förs ut i sovsalarna. Den stora skillnaden på uteluftens temperatur under 
vintertid och innetemperaturen kunde annars ha skapat problem för soldaterna.   
 
I jubileumsboken om Kungliga Norrlands regemente 1893-1993 (1993) beskrivs historik 
och verksamhet vid A4:s regementsområde som tillhör den stora militära utbyggnaden 
från slutet av 1800-talet. Efter ett riksdagsbeslut år 1882 beslutades att det skulle sättas 
upp ett förband i Östersund. Regementet A4 var det första artilleriförbandet norr om 
Dalälven. På en ås ovanför Östersunds stad etablerades ett regemente i en stil som 
påminde om vasarenässens. Byggnaderna utfördes med gulputsade fasader med 
kalkstenssocklar och rusticerande hörnkedjor. Kanslihuset uppfördes i tre våningar med 
ett mittplacerat torn, medan de omgivande kasernerna är tvåvåningsbyggnader. Ser man 
fasaderna i en viss vinkel framifrån läser man ihop de tre byggnaderna som en. Denna 
fasad mot staden, som på den tiden dominerades av trähusbebyggelse i två våningar 
utgjorde en imponerande anläggning.  I kombination med placeringen på åsen utgjorde 
A4:s regemente en dominerande byggnation i Östersund. Verksamheten med flera hundra 
anställda militärer påverkade också staden och dess innevånare i stor omfattning. 
Ritningarna till regementet utfördes av O. A. Busch och Erik Josephson. För den 
arkitektoniska utformningen ansvarade Erik Josephson, som hade stort inflytande över 
den expansiva tiden för militära kasernbyggnationer under 1890-1929. I den första 
byggnadsetappen av området uppfördes byggnaderna och togs i bruk under åren 1883-
1884. I denna etapp ingick kanslihuset, norra kasernen, exercishuset, matinrättningen 
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samt diverse stall och förrådsbyggnader. Kostnaden för etablissementet var 381 000 
kronor och hela byggnationen övervakades och kontrollerades av löjtnanten vid Kungliga 
Fortifikationsverket, C.L. Lundqvist. 
 
 
 

TKOKN==_óÖÖå~ÇëãáååÉëÑ!êâä~êáåÖ=
Hela det gamla regementet är skyddat som Byggnadsminne enligt Kulturminneslagens 
tredje kapitel för att ge ett varaktigt skydd åt bebyggelse om har nationell betydelse. Man 
vill att urvalet skall spegla vår historia på ett allsidigt sätt och samtidigt utgöra kärnan av 
vårt inhemska kulturarv. Varje Byggnadsminne har speciellt anpassade skyddsföreskrifter 
framtagna i överenskommelse med fastighetsägaren. Planering och genomförande av allt 
underhåll och alla förändringar utförs tillsammans med antikvariska myndigheter och 
kräver tillstånd av länsstyrelsen. Kulturminneslagens första paragraf säger att ”Det är en 
nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av oss 
alla”.  
 
Handlingarna som innehåller beslut om Byggnadsminnesförklaring för A4 -området är 
inte speciellt detaljerade i sin beskrivning. Hela området anses skyddsvärt och 
byggnadernas inbördes placering som skapade den stora centralt belägna ytan som 
användes som kasernplan med exercisövningar samt vid olika ceremonier. Vid 
ombyggnaden var i huvudsak byggnadernas exteriör skyddad förutom några invändiga 
rum och trappuppgångar i exempelvis kanslihus och före detta matsal. För utvändig 
färgsättning anlitades en konsult med god vana av liknande arbeten och 
byggnadsantikvarier från Jämtlands läns museum gav råd om färgval och detaljer i den 
invändiga miljön. Planer på att plantera träd på kaserngården ändrades och endast en 
gräsmatta anlades och kompletterande belysning installerades på den stora öppna ytan. 
 

 
 
 

TKP== _ÉëâêáîåáåÖ=~î=ÄóÖÖéêçàÉâíÉíë=ÖÉåçãÑ!ê~åÇÉ=
 

TKPKN==fåíÉê~âíáçå=ãÉää~å=ÄóÖÖéêçàÉâí=çÅÜ=çãî®êäÇ==
När planeringen av en ny etablering av ett gemensamt campus i Östersund startade, 
började också tre parallella processer med direkt koppling till projektet som interagerar 
med omvärlden. De olika processerna presenteras i en översikt för att visa en del av 
påverkansgraden även för omvärlden (figur 7.2) 
 
 
 

(Den fullständiga texten som innehåller Byggnadsminnesförklaringen finns i bilaga 4) 
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TKPKO==_óÖÖéêçÅÉëëÉå=
För det enskilda byggprojektet påbörjades ett första visionsarbete 1991. Placeringen av 
den nya högskolan diskuterades och utreddes under flera år. Men när beslutet om 
etableringen på det nedlagda regementet togs 1997 följde de traditionella skedena i 
byggprocessen varandra. Det tidiga skedet med idéformulering och programskrivning gavs 
dock ett stort utrymme för att bereda plats för brukarnas synpunkter. 
 
 
 

TKPKP==fåíÉêå=çêÖ~åáë~íçêáëâ=éêçÅÉëë=
För de inblandade aktörerna gav projektets stora skala en komplexitet som ställde speciella 
krav på alla individer i respektive företag och organisation. För Mitthögskolan med cirka 
ettusen individer i personalen och tolvtusen studenter blev många människor påverkade 
av projekteringsarbetet. Ungefär en tredjedel av dessa berördes direkt av ombyggnaden av 
Campus Östersund. 
 
Vasallen AB var ett nystartat företag med ett unikt uppdrag. Östersundsprojektet var även 
för denna organisation krävande bland annat på grund av att området och vissa byggnader 
hade en byggnadsminnesförklaring. Byggprojektet var ett led i den långsiktiga 
fastighetsförvaltning som Fortifikationsförvaltningen tidigare hade handlagt. För det 
arkitektföretag som fick i uppdrag att projektera området, fanns möjligheter att bemanna 
sin projektgrupp med hjälp av personal från andra företag inom koncernen. Läroprocessen 
för arkitekter och andra inblandade konsulter i denna typ av projekt kan också starta en 
spännande intern process i företaget. Ledningens ansvar att hitta och kombinera de olika 
kompetenserna var också viktigt för projektets framgång och resultat.  
 
 
 

TKPKQ==p~ãÜ®ääëéêçÅÉëë=
Ansvaret gentemot det omgivande samhället och regionen fanns tydligt i den interaktion 
som det kulturella arvet förde med sig. Det före detta regementet skulle omvandlas till en 
modern högskola vilket gjorde många människor engagerade. Detta engagemang skulle 
komma att behöva hanteras med varsamhet av den nya förvaltaren. Den långa militära 
traditionen visade sig ha förankring i många människors liv och förändringen väckte 
många minnen samtidigt som oron för att man skulle mista viktiga symboler för det som 
varit. Fastighetsägaren hade en målmedveten plan att öppna området och göra det 
tillgängligt för kommuninnevånarna. Utställningar och evenemang samt en fysisk 
utformning har stött denna process. När det omgivande staketet plockades ner tog man 
också ner det symboliska hindret för kommun-innevånarna att röra sig i området. En 
medveten handling som kombinerades med en planerad trafikföring med gång-, 
cykelbanor och bussgator genom området. En ny stadsdel öppnades för de boende som 
också fick en genväg till staden. Att förändra rörelsemönster är en viktig 
samverkansuppgift mellan de ansvariga parterna. De olika handläggande myndigheterna 
på statlig och kommunal nivå blev inblandade på många sätt på grund av projektets 
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komplexitet och utdragna aktiva tidsperiod. Förberedande planarbete och arbetet med de 
olika lokaliseringsalternativen gav de offentliga myndigheterna en viktig roll.  Deltagandet 
i det tidiga visionsarbetet gav också effekter inåt respektive myndighet, liksom den 
fortsatta handläggningen av förändringar och eventuella krav på expansionsytor. 
 
Företag och näringsliv fick nya möjligheter att etablera sig på och i närheten av det nya 
campusområdet. Interaktionen mellan högskola och näringsliv har flera goda exempel i 
andra regioner. Genom att nya kontaktytor och samverkansmöjligheter skapas bidrar en 
högskoleetablering ofta till en stor positiv påverkan på respektive företag. Erfarenheter 
från andra projekt visar att det ömsesidiga utbytet gynnas om lokalerna har en bra 
utformning och placering som möjliggör en nära etablering.  På campusområdet startades 
omgående ett arbete med så kallad högskolenära verksamhet. En medveten och 
målinriktad satsning gjordes från fastighetsförvaltaren och kommunen som deltog med att 
handlägga planprocessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figur 7.2  Tre parallella processer. 

 
 

TKQ== ^âí!êÉê=á=`~ãéìëéêçàÉâíÉí 

 

TKQKN==jáííÜ!Öëâçä~å=
Mitthögskolan är för närvarande en nätverkshögskola som bildades 1993 då högskolan i 
Sundsvall/Härnösand och högskolan i Östersund gick samman. Idag arbetar fyra 
campusområden med ett nätverk som knyter samman orterna Härnösand, Sundsvall, 
Örnsköldsvik och Östersund. Eftersom avståndet mellan städerna är relativt stort har man 

BYGGPROCESSEN 
Planering, projektering, byggande 

INTERN ORGANISATORISK PROCESS 
Mitthögskolan, Vasallen, SWECO 

SAMHÄLLSPROCESS militärtregemente -> civil högskola 
Staten, Länsstyrelsen, Östersunds kommun 
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arbetat målmedvetet med olika tekniska lösningar för att ändå kunna hålla kontakt mellan 
skolorna. Denna satsning gäller dels kommunikationen mellan skolorna, dels möjligheter 
för studenterna att studera från hemorterna, samt kontakter mellan studenter. 
Mitthögskolan har arbetat för att få universitetsstatus före utgången av år 2000, och har 
nu utnämnts till Sveriges nästa universitet som kommer att etableras år 2005. Utbildning 
och forskning bedrivs inom huvudområdena humaniora, samhällsvetenskap, 
naturvetenskap och teknik, samt lärarutbildning och vård. Internationella kontakter med 
flera utländska universitet ger både personal och studenter möjlighet att studera och arbeta 
utomlands. Eftersom antalet professorer ännu så länge är begränsat till antalet, bedrivs en 
del forskning med handledning från andra universitet och högskolor. Några speciella 
utbildningskombinationer finns för dem som vill kombinera studier med idrotts- 
verksamhet. En skidhögskola med flera studenter som varvar studier med träning och 
tävlingsverksamhet finns etablerad idag. Även andra idrottare som kan kombinera träning 
och tävling med högskolestudier, finns representerade. 
Studentkåren hade tidigare sin verksamhet utspridd i Östersund. Kårhusverksamhet med 
matsal och festverksamhet är förlagd till en byggnad i hamnen. Studenterna som vill 
studera i Östersund kan idag välja på ett sjuttiotal utbildningsprogram. Det finns också 
cirka 500 fristående kurser att välja från. Det finns möjlighet att få både kandidat- och 
magisterexamen vid Mitthögskolan.  
 
Mitthögskolans verksamhetsidé under tiden för projekteringen av Campusområdet var att 
verksamheten skulle - ”genomsyras av idéerna om uthållighet genom förändring och 
studenten i centrum”. Målet var att - ” ge individer, organisationer, företag och samhälle 
sådana kunskaper att de får möjliga förutsättningar att utvecklas”. För att visa den 
föränderliga verksamhet som Mitthögskolan skall planera för kan man jämföra faktasiffror 
för 1996 och 2002 (figur 7.3). Den expansiva och starkt växande organisationen i 
kombinationen med nya pedagogiska arbetssätt ger nya inriktningar för Mitthögskolans 
interna strukturella förändring. 
 
Fakta i siffror: 
 
Mitthögskolan 1996:  Mitthögskolan 2002: 
70 utbildningsprogram  50 utbildningsprogram 
500 kurser   500 kurser 
850 anställda   1 000 anställda 
14 professorer  35 professorer 
12 000 studenter  12 500 studenter 
150 forskarstuderande  180 forskarstuderande  
450 miljoner i omsättning  740 miljoner i omsättning 
 
Figur 7.3  Mitthögskolan fakta i siffror 1996 och 2002 
 
 
Med hjälp av en central fastighetsavdelning inom Mitthögskolan har erfarenheter från 
utbyggnader och ombyggnader inom skolan använts i projektet Campus Östersund. Vid 
utbyggnaden av Åkroken i Sundsvall mellan 1996-1997 arbetade man med arbetsgrupper 
där representanter från personalen och studenterna aktivt deltog i programarbetet. Denna 
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form av arbetssätt överfördes sedan direkt till projektet Campus Östersund.  I Östersund 
har de olika institutionerna genom representanter arbetat i arbetsgrupper där särskilda 
krav och önskemål framförts på de nyttjarmöten som hållits tillsammans med ansvariga 
arkitekter och fastighetsägaren Vasallen AB. 
 
 
 

TKQKO==c~ëíáÖÜÉíë®Ö~êÉå=s~ë~ääÉå=^_=
Omstruktureringar och nedskärningar av försvaret har gett upphov till att en mängd 
fastigheter som har utgjort basen för den militära verksamheten inom armén, flygvapnet 
och marinen blir tillgängliga för det civila samhället. I juni 1997 fattade Riksdagen ett 
beslut att bilda ett aktiebolag för att äga, utveckla och förädla de försvarsfastigheter som 
försvarsmakten skulle lämna vid halvårsskiftet 1998. 
Vasallen AB bildades i september 1997, och är ett helägt dotterbolag till Civitas Holding 
AB där också Vasakronan ingår. 
 

STYRELSE 
 

VD KONCERNFUNKTIONER 
 Ekonomi Finans 

Kvalitet Miljö 
Information 
Affärsutveckling 
Juridik 
Teknik 
Personal 
 
 

A4 Vasallen AB  F18 Tullinge AB I4/A1 Vasallen AB 
Östersund  Tullinge  Linköping 
 
I17 Vasallen AB I15 Vasallen AB  Lv4 Vasallen AB 
Uddevalla  Borås  Ystad 
 
Figur 7.4  Organisationsschema - Vasallen AB 1997 
 
 
Efter att man omorganiserade förvaltningsföretaget Vasakronan frigjorde man resurser i 
form av personal från Vasakronans före detta regionkontor i Örebro. Vasallens 
huvudkontor är också placerat i Örebro och uppbyggnaden gick fort. På cirka fyra 
månader skapades den organisation som skall stå för affärsutveckling, ekonomi, kvalitet, 
miljö, information och personalfrågor.  För att kunna administrera de sex områdena har 
man bildat lokala fastighets-bolag. I Östersund bildades Vasallen A4 Östersund och en 
lokal fastighetschef tillsattes, som har ansvar för uthyrning och fastighetsdrift. 
Personaluppbyggnaden pågick i projektstarten och består idag förutom av 
fastighetschefen, av två till fyra drifttekniker, i vissa fall finns också en förvaltare samt 
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någon administratör. Utseendet på den lokala organisationen är något olika på de sex 
orterna och är lokalt anpassade. I uppdraget ingår ju även att bygga upp ett förändrings- 
och förädlingsarbete i nära samarbete med kommuner och lokalt näringsliv. Den lokala 
anpassningen är viktig för att kunna tillgodose de behov som finns på respektive ort när 
det gäller forskning och utveckling, kontor, bostäder och industri. Erfarenheterna från 
detta första samarbete har rapporterats i en skrift där Vasallen sammanfattar de första två 
årens arbete. Ambitionen har varit att på ett tidigt stadium skapa en dialog med 
kommunledning och tjänstemän inom kommunerna. Kommunrepresentanter ger sin 
egen bild av hur detta har fungerat och de ger ett entydigt svar: med gemensamma mål 
kan man nå långt även på kort tid. 
 
Det fastighetsbestånd som man ägde och förvaltade vid 1997 års utgång bestod av 334 
000 kvm lokaler och 551 hektar mark. A4 Vasallen AB övertog ägaransvaret för 47 000 
kvm lokalarea och cirka 17 hektar mark. Det finns en historisk koppling i Vasallen AB till 
tidigare förvaltare av militära områden. Erfarenheterna kring byggande och förvaltning 
har byggts upp under flera hundra år. Genom att kraven på byggnaderna har behövt vara 
tydligt formulerade, har också olika standardiseringar byggts upp. Byggnadsstyrelsen och 
Fortifikationsverket har stått för kontinuiteten i den militära byggnadstraditionen. Denna 
har sedan förts framåt genom förvaltningen av områdena och byggnaderna av 
Fortifikationsförvaltningen och Vasakronan. Vasallen AB blir nu den naturliga arvtagaren 
av denna roll, skillnaden är att man arbetar med en mer aktiv kontaktyta med det civila 
samhället. 
 
 
 

TKQKP==ptb`l=
SWECO bildades 1997 genom en fusion av FFNS och VBB samt deras fastighetsrörelser. 
Konsultverksamheten bedrevs vid tiden för projekteringen inom åtta dotterbolag med 
olika kompetensinriktning. SWECO redovisar i sin årsredovisning från 1998 att man med 
sina 2300 medarbetare är ett av Europas största arkitekt- och teknikkonsultföretag. Man 
har etablerat sin verksamhet på ett fyrtiotal orter i landet samt i Norge, Finland och 
Tyskland.  
 
SWECO:s affärsidé är ”att med kompetens, samverkan och avancerad teknik 
tillhandahålla näringsliv och offentlig sektor, i Sverige och utomlands, tjänster för ett 
uthålligt samhällsbyggande”. Man har också ett ekonomiskt mål för arkitekt- och 
teknikkonsultrörelsen som över en konjunkturcykel skall generera ett resultat som ligger 
över genomsnittet för branschen och som före finansnetto uppgår till minst 8 procent av 
omsättningen. Volymtillväxten skall vara sådan att koncernens marknadsandelar 
bibehålles eller ökar. 
 
SWECO beskriver sig själv som ett kundnära företag som tillhandahåller kunderna 
lösningar som ger funktionella och kulturbärande byggnader och anläggningar, 
kostnadseffektiva energilösningar, robusta miljölösningar samt effektiv och lönsam 
produktion. 
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Genom SWECO-skolan bedrivs kontinuerlig kompetensförnyelse för breddning till nya 
teknik- och affärsområden. Genom årliga traineeprogram samt genom chefs- och 
ledarutbildningar säger man sig borga för återväxt av nya och motiverade medarbetare. 
 
FFNS Arkitekter AB arbetar med allt från översiktlig planering till inredning och design. 
Fem verksamhetsgrenar finns representerade: arkitektur, samhällsplanering, 
landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och inomhusmiljö (figur 7.4). För komplexa 
projekt kan kontoren sätta samman projektteam med de bästa kompetenserna för 
uppgiften. För att möta ett ökat miljömedvetande hos kunderna har också skapat en ny 
marknad för företaget till exempel när det gäller miljövärderingar av fastigheter och 
miljökonsekvensutredningar. 

 

Ekonomi  VD  IT FoU 
Personal  vVD  Information 

SWECO International 

Arkitekt-, Bygg- och Installationsinriktad    Miljö-, Anläggnings- och Industriinriktad 
verksamhet  verksamhet 
 
 
FFNS  BLOCO  THEORELLS  SWECO  VBB Viak  VBB anläggning  SWECO 

  
 Projektledning  

 
              Industriteknik 

 

Figur 7.4  Organisationsskiss SWECO 1998 
 
 
Det lokala kontoret var vid projekteringen av Campus ett kontor med personal bestående 
av cirka tio medarbetare, med möjlighet till förstärkning från andra kontor i SWECO 
koncernen. Under 1998 förvärvades HJS arkitekter för att öka ”sin konkurrenskraft när 
det gäller stora, komplexa uppdrag inom industrin, speciellt installationstäta 
anläggningar”. (årsredovisning 1999) 
 
Hösten 1997 gav Vasallen AB fyra arkitektföretag i ett parallellt uppdrag, att upprätta en 
programskiss för Mitthögskolan på A4 området i Östersund. Det var FFNS förslag som 
bedömdes vara det underlag som man skulle arbeta vidare efter. Bedömningsgruppen hade 
följande motivering till sitt val:  -”det ger en unik högskolemiljö genom sin småskaliga 
lösning. Den yttre miljön med tydliga gårdsrum av olika karaktär kan genomföras 
etappvis. Nybyggnaderna är i en tilltalande skala, väl anpassade till området, utan att ge 
avkall på modern formgivning”. FFNS hade redan tidigare deltagit i flera tävlingsliknande 
sammanhang där det gällt att föreslå lämplig lokalisering för den framtida Mitthögskolan. 
Därigenom hade man successivt skaffat sig en bild av Högskolans behov och önskemål. 
FFNS pläderade under dessa tidigare utredningar för den centrala placeringen samt att 
man borde utnyttja delar av A4- området.  
 
Enligt den person från SWECO som har varit ansvarig projekteringsledare för 
byggprojektet har en grundförutsättning i det vinnande förslaget varit att inte riva, flytta 
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eller förändra byggnaderna på ett sådant sätt att dess kulturhistoriska värden förvanskas. 
En annan ambition har varit att återerövra de stadsytor som varit låsta samt att föra in 
dem visuellt och socialt i stadens medvetande. Detta medför att gator och stråk varsamt 
vävs in i stadsstrukturen samt öppnar för framtida kompletteringar. -”A4 är ett 
kulturhistoriskt och byggnadsmässigt unikt område där kaserngården och byggnaderna 
däromkring illustrerar en alldeles speciell garnisonsarkitektur.” I upprättandet av 
programskissen medverkar förutom det lokala kontoret i Östersund också ansvarig 
miljöledare samt ansvarig landskapsarkitekt från SWECO koncernen. I programskisskedet 
medverkade även VBB VIAK som ingår i SWECO-koncernen. I systemhandlingsskedet 
och byggnadshandlingsskedet har också THEORELLS medverkat i framtagandet av 
byggnadernas VVS-tekniska försörjningssystem samt SWECO Projektledning som har 
ansvarat för projekteringsledning. 
 
 
 

TKR== qáÇéä~å=
Genom att beskriva och följa projektets olika skeden längs en tidsaxel förtydligas den 
komplexa handläggningen av ett projekt i stor skala som pågår under en utsträckt tid.  
Projektet Campus Östersund har en handläggningstid tid på 11 år från de första 
formulerade visionerna 1991 fram till invigningen av området 6 september 2002. De 
olika aktörernas aktivitet och individuella sammansättning varierar under 
planeringsprocessen, speciellt är de aktiva studenternas involvering begränsad till den tid 
då de befinner sig på studieorten. De olika aktiva aktörerna ger med sina tillägg en viktig 
komplettering till planeringen. Det konkreta resultatet kan ses som en syntes av dessa 
olika kompletteringar. Det är svårt att direkt koppla de olika inläggen och veta hur det 
påverkar det konkreta resultat, eftersom den tidiga planeringen och processen delvis 
fungerar som ett kunskapsunderlag till projekteringen. I tidplanen finns tiderna för den 
formella handläggningen av planarbetet samt de viktigaste styrande dokumenten och 
händelserna inlagda. Detaljerna finns också beskrivna i detta kapitel. Tidplanen har delats 
upp i ett förberedande program och utredningsskede (figur7.5) samt tid för projektering 
och produktion (figur 7.6) 
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TKS== p~ãÜ®ääÉíë=ëíóêãÉÇÉä=
Statens styrning i detta projekt, förutom gällande generell lagstiftning, har i första hand 
skett via fastighetsägaren Vasallen AB och deras verksamhet. De direktiv som detta relativt 
nya företag arbetat med utgjorde en viktig styrande funktion från centralt håll.  
 
Den centrala lagstiftning som gäller för planarbete och miljö, arbetar för ett långsiktigt 
hållbart samhälle. Här har de gemensamma ambitionerna från huvudaktörerna Vasallen 
och Mitthögskolan att arbeta miljömedvetet genom hela processen, gett denna inriktning 
ett extra stöd. 
 
 
 

TKSKN==i®åëëíóêÉäëÉåë=êçää=
Hela området har en byggnadsminnesförklaring som styr hur de centralt belägna 
byggnaderna kring den före detta kaserngården får utformas. Några av byggnaderna har 
även fått ett invändigt skydd. Dessa skyddsbestämmelser är generella och kräver en 
tolkning av handläggande tjänsteman på länsstyrelsen. Direktiven har diskuterats med 
antikvarier från länsstyrelsen och länsmuseet och har genom en dialog mellan aktörerna 
resulterat i olika detalj- och helhetslösningar. 
  
Den ansvariga länsantikvarien flyttade från Östersund under projekteringstiden och en ny 
person tog över rollen. Det kan finnas problem i att kontinuiteten bryts när det gäller 
handläggningen av byggnadsminnen. Den enskilda tjänstemannen har en egen tolkning 
som inte alltid dokumenterats i detalj och därmed inte överförs till den fortsatta 
processen. Projektets utdragna tidsaxel har delvis givit upphov till denna typ av händelse, 
enskilda personer har lämnat projektet och ersatts av nya.  
 
 
 

TKSKO==£ëíÉêëìåÇë=âçããìåë=êçää=
Östersunds kommun har varit delaktig i ett tidigt skede när planeringen av en gemensam 
högskola började formuleras. Med sitt planmonopol är den kommunala instansen en 
viktig aktör för placering och utformning av projekt i denna stora skala. Samverkan med 
omgivningen är att föredra och att arbeta för att undvika störningar för befintliga 
verksamheter är nödvändigt. Trafikplaner, bostadsförsörjning och eventuella expansions-
möjligheter är andra faktorer som bör vägas in i det tidiga planeringsskedet. Mellan 1991 
och 1992 utreddes olika alternativa placeringar av ”Norrlands universitet”. När 
lokaliseringen bestämdes efter det gamla regementets nerläggning vidtog ett stort 
inventeringsarbete som sedan också kunnat användas på olika sätt i arbetet. De givna 
förutsättningarna gav på så sätt ett bra underlag för framtida strategier. 
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Det traditionella planförfarandet med samrådsmöten mm enligt Plan- och Bygglagen var 
extra viktigt för de boende i Östersund på grund av den stora skalan på projektet. 
Påverkansgraden blir hög på omgivande samhälle när ett projekt i denna skala planeras. 
Traditionen med ett för omgivningen mer eller mindre stängt militärt regemente skulle 
ändras till att bli ett öppet område för alla boende i kommunen. Utformningen och 
placeringen av byggnader och vägar kan stödja denna process som går ut på att förändra 
vanor. Området ger nu möjlighet till en genomströmning av gående och cyklande till 
centrum. En bussgata har också planerats att genomkorsa det nya campusområdet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 1999 att en långsiktig utvecklingsplan för 
Campusområdet skulle tas fram. En utvecklingsplan togs fram tillsammans med en 
referensgrupp som bestod av representanter för Mitthögskolan, Försvarets skolor samt 
kommunens näringslivs- och fastighetskontor.Miljö- och stadsbyggnadskontoret skickade 
ut utvecklingsplanen på remiss i oktober 2000. Framtiden för campusområdet beskrivs 
som: -”ett intensivt område för civil och militär högskoleutbildning, forskning och annan 
högskolenära verksamhet. Samverkan är ett nyckelord - både mellan olika utbildningar 
och med samhället i stort”. Den föreslogs tjäna som program som senare skulle föras in i 
kommunens översiktsplan. 
 
 
 

TKT== píóê~åÇÉ=ÇçâìãÉåí=
Ett stort antal styrande dokument har varit aktuella i projekt Campus Östersund. (figur 
7.6) 
De har formulerats från olika offentliga nivåer, fastighetsägaren Vasallen AB, olika 
konsulter samt från Mitthögskolan. Det finns också samverkansprojekt gällande miljön i 
linje med Agenda 21 där Mitthögskolan, Östersunds kommun och Vasallen tillsammans 
formulerade idéerna. Två gånger sökte man gemensamt investeringspengar från 
Miljödepartementet ur LIP fonden och kallade projektet ”Framtidens hållbara 
stadskvarter”. Ingen av ansökningarna gav något positivt resultat. Projektansökan 
användes som ett samverkansprojekt där man lyfte fram olika viktiga idéer. Man kom 
överens om att genomföra vissa av miljösatsningarna även utan bidragspengar. Främst 
gällde detta den yttre miljön, där utformningen var tänkt att fungera som en kombination 
av en trivsam miljö och pedagogisk park. Att synliggöra flöden och processer var en 
bärande tanke som anknöt till den lärande miljön på campus.  
 
Kvalitet och miljö var en gemensam ambition att arbeta med i projektet. Vasallen som 
beställaren och fastighetsägare var den aktör som formulerade kraven och gav hela 
projektet en ram genom kombinationen av sitt eget kvalitetsarbete och den beställning 
som senare formulerades i förfrågningsunderlaget till entreprenörerna.      
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TKU== _êìâ~êéêçÅÉëëÉå==
 

TKUKN==dÉãÉåë~ãã~=ã™ä=
De första formuleringarna om gemensamma mål fanns i de programhandlingar som låg 
till grund i det parallella uppdrag som gavs till fyra olika arkitektkontor. Här utförde 
konsulterna förslag till projekthandlingar som uppfyllde de tidigt formulerade tankarna 
kring utform-ningen av det nya Campusområdet. Man har i Campusprojektet även 
arbetat med en tydligt uttalad gemensam målsättning för arbetssättet i projektet, nämligen 
att skapa en campusmiljö i Östersund med hjälp av ett branschgemensamt verktyg. Tidigt 
betonades teamarbete som viktigt för att få bästa möjliga resultat. Samarbete och 
lyhördhet gentemot brukarna var en annan gemensam målsättning. Att prova nya 
lösningar för att därigenom utveckla sig själv och processen var också en uttalad ambition. 
 
En tydligt markerad ambition från Mitthögskolan och Vasallen var att göra detta projekt 
till ett område med hög grad av miljöanpassning. Fastighetschefen på Mitthögskolan 
betonar miljöarbetet som ett gemensamt mål i projektet. Även konsulterna uttryckte 
denna ambition tidigt i projektet, men underordnades i inflytandet av uppdragsgivare och 
beställare. De bidrog med sin kompetens, aktuella rapporter som delvis användes som 
beslutsunderlag. 
Insikten av att det är viktigt att arbeta med en större miljöhänsyn och kvalitetsarbete samt 
kundfokusering har funnits med i projektet. Skälet varför man har haft denna ambition 
kan skifta mellan de olika aktörerna. En gemensam nytta med denna inriktning kan vara 
den imageskapande och därmed marknadsföringsmässiga positiva effekt som detta arbete 
innebär. Miljöinriktningen har också fungerat som en engagerande fråga hos personalen 
på Mitt-högskolan och hos de andra inblandade aktörerna. Man har i stora delar vävt 
samman de tre viktiga frågorna som berör den inre- och den yttre miljön samt 
arbetsmiljön. Byggsektorns kretsloppsråd framställde en frivillig handlingsplan från flera 
av branschens aktörer 1996. Ett av målen var att redan i projekteringsstadiet lägga 
grunden till ett mer långsiktigt byggande. I detta gemensamma arbete tog Arkitekt- och 
Ingenjörsföretagen fram en skrift som heter ”Miljöanpassad projektering”. Den innehåller 
riktlinjer och förslag på hur man kan arbeta med miljömål i projekteringen. Denna skrift 
har använts av konsultteamet i projekteringen av Campus Östersund. 
 
Flera av aktörerna är frågande till Stadsbyggnadskontorets mål och engagemang i 
Campusprojektet. Det tidigare starka intresset för högskolans ny etablering och 
framtagandet av lokaliseringsalternativ avtog och man efterlyste idéer från Östersunds 
kommun när projektet väl var igång. 
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TKUKO==bâçåçãáëâ=ê~ã=
Bedömningsgruppen som tittade på de fyra olika arkitektförslagen bedömde 
programskisserna enligt sex olika kriterier: Områdets yttre planering, anpassning till 
byggnadsminnesförklaring, lokalprogrammets inpassning, miljö, ekonomi samt arkitektur. 
Enligt gruppen skiljde sig de olika förslagen mycket från varandra gällande area åtgång 
och i sättet att redovisa areor (LOA, BTA och BRA). Det vinnande förslaget hade 
redovisat de största om- och nybyggnadsareorna men gruppen ansåg att förslaget kunde 
bearbetas och därigenom minska areorna.  
Mitthögskolans fastighetsenhet som leds av fastighetschefen, har som mål att undervisning 
och forskning skall fungera så smidigt som möjligt. Huvuduppgiften är att arbeta med 
långsiktig lokalplanering, att genomföra lokalprojekt samt att administrera hyresavtal. 
Som underlag för strategin på enheten används de övergripande beslut för Mitthögskolans 
verksamhet som formulerats av Högskolestyrelsen samt beslut och direktiv från rektor och 
prorektor. I campusprojektet har Mitthögskolans fastighetschef varit den person som 
administrerat beslut gällande projektering med koppling till ekonomiska beslut. Lednings-
gruppen och referensgruppen diskuterade frågor kring projektets ekonomi. 
 
Någon större diskussion om de totala ekonomiska ramarna i nyttjargrupperna fanns inte 
med i det tidiga skedet. Mitthögskolan valde tidigt att precisera vissa ramar för hur olika 
funktioner skulle utformas gällande lokalareorna. Rumsmått för exempelvis olika 

arbetsgruppernas planeringsarbete. Samsynen mellan Mitthögskolan och Vasallen var 
tydligt uttalad och innebar att effektivt använda de areor som redan var byggda samt att 
utforma de nya på ett funktionellt och lämpligt sätt.  
 
De olika arbetsgrupperna med nyttjare preciserade sina önskemål efter de rådande 
behoven. Även eventuella expansionsytor lades till i ”önskelistan” eftersom flera 
institutioner under planeringstiden bland annat ansökte om flera olika EU-projekt.  
 
I dialogen med arkitekterna planerades arbetsrum och gemensamma ytor in i de olika 
byggnaderna. Man sökte svaret på om det var möjligt att få verksamheten att fungera 
utifrån de givna ramarna som de olika byggnaderna hade. Nyttjarna fick ingen bra bild 
under dessa möten av vilka ekonomiska konsekvenser som dessa planer skulle innebära. 
Inplaceringarna av olika funktioner i olika befintliga och nya byggnader dominerade den 
tidiga delen av planeringsprocessen. Institutionernas preciserade krav och önskemål 
samlades i ett stort lokalprogram för alla byggnaderna. De olika rummen med angiven 
funktion numrerades och fick också en kompletterande text om vilken utrustning som 
behövdes. Denna detaljnivå underlättade dialogen eftersom man nu med hjälp av en 
samlad överblick kunde se funktionen på respektive rum. Från Mitthögskolan sattes en 
utrustningsnivå på olika rum och dess utrustning med hjälp av ett PM. Bland annat 
preciserades den tekniska utrustningen och andra inventarier som skrivtavlor med mera. 
Med detta PM gavs också en viss intern ekonomisk ram för planeringen av arbetsrum och 
föreläsningssalar. 
 

arbetsrum maximerades och utgick som ett PM som användes som ramar i de olika 
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I november 1998 gjordes en förhandlingsöverenskommelse mellan A4 Vasallen AB och 
Mitthögskolan avseende förhyrning av lokaler för högskolans verksamhet i Östersund 
inom A4 området. Som grund till denna överenskommelse fanns systemhandlingar 
daterade i oktober 1998, fördelningslista mellan inredning och utrustning samt 
fastighetsanknutna åtgärder enligt en gränsdragningslista samt minnesanteckningar. 
Överenskommelsen förutsatte godkännande från båda parternas styrelser. Beträffande 
kontraktstiderna över sex respektive femton krävdes regeringens godkännande eller 
motsvarande hyresgaranti från Östersunds kommun. Högskolestyrelsen hade beslutat om 
att rätt hyresnivå skulle ligga på en procentsats lägre än 17 % av intäkterna, vilket 
medförde att man hade som målsättning att skära ner lokalytorna 10 % i november 1998. 
Ledningsgruppen informerades om detta och de olika institutionerna fick titta igenom 
planerna för att hitta lösningar för att minska lokal-programmets areor. I referensgruppen 
diskuterades om man kunde hitta möjligheter till besparingar. Enligt ett protokoll från ett 
referensgruppsmöte i november 1999 låg hyresnivån strax under 19 % av omslutningen, 
vilket bedömdes bra och det fanns därför ingen anledning till oro. Strategin för att 
hyressätta respektive institution diskuterades men fanns inte med på nyttjarmötena som 
underlag vid projekteringen. 
 
 
 

TKUKP==_êìâ~êãÉÇîÉêâ~å=
Brukarmedverkan i planeringen av Campusprojektet var en uttalad ambition från alla 
parter. Fastighetsägaren Vasallen och hyresgästen Mitthögskolan, bjöd in till ett 
gemensamt arbete med att planera det nya Campus Östersund. Brukarnas deltagande i de 
formella mötena protokollfördes som nyttjarmöten. Cirka sextio formella nyttjarmöten 
och en hel del informella diskussioner samt tvärgruppsmöten gav under hela 
byggprocessen nya idéer och strategier. Enligt flera av de inblandade aktörerna fanns det 
redan vid projektstarten en viss trötthet hos brukarna på grund alla de olika alternativen 
för etablering som först utretts. Enligt projektledaren för fastighetsavdelningen på 
Mitthögskolan fanns visionerna inte riktigt med när planeringen av det nya 
Campusprojektet startade. Personalen lovordade etableringen på Frösö strand men 
Högskolestyrelsen tog inte ens upp frågan, vilket ledde till en känsla av svek som följde 
hela det nya Campusprojektet. Kommunens aktiva stöd med exempelvis hyresstöd som 
funnits med tidigare, försvann också.  
 
Starten för projektet kan väl inte direkt sägas vara ideal. Man arbetade inte med några 
extra resurser för att få personalen aktiv vid nyttjarmötena. Därför var engagemanget 
ganska lågt och svårigheter fanns också att få studenter att engagera sig i planeringen. 
Vasallens fastighetschef menar att man borde ha varit klar med programskedet när 
systemhandlingarna skulle tas fram. Nu blandades processerna vilket försvårade dialogen. 
Han menar att brukarna hade haft större möjlighet till inflytande om man dessutom hade 
haft avtal färdiga så att den blivande hyresgästen Mitthögskolan kunde ha tagit ett större 
ekonomiskt ansvar. Projektledaren på Mitthögskolans fastighetsavdelning säger att ”man 
befann sig i släpvagnen istället för att ligga före” vilket bekräftar Vasallens syn på 
processen. 
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TKUKQ==mêçàÉâíÉêáåÖëã!íÉå=
I februari 1998 hölls olika möten med konsulter och ett upphandlingsmöte av konsulter 
ägde rum i slutet av mars. Parallellt med Nyttjarmöten och Miljömöten hölls 
projekteringsmöten med samtliga inblandade konsulter. A-, B- och C- möten för etapp I, 
hölls från början av april till i början av oktober då samgranskningsmöten anordnades för 
att stämma av de olika planerna. Förutom Nyttjarmöten fanns följande typ av 
protokollförda möten: 
A- möten där man behandlade programfrågor. Närvarande vid dessa möten var Vasallen 
AB, Mitthögskolan, arkitekt och landskapsarkitekt. Detta var det enda formellt beslutande 
mötet mellan fastighetsägare och hyresgäst. 
Vid B- möten var Vasallen AB, Mitthögskolan, arkitekt, landskapsarkitekt samt 
projekteringsansvarig K, VVS och El närvarande. Detta var beslutande teknikmöten och 
det enda beslutande möte mellan fastighetsägare och konsultgruppen. Särskilda 
teknikmöten hölls i Sundsvall med beredning av frågor för senare beslut i B- möten. 
C- möten hade konsulter närvarande från respektive fack samt Vasallen AB. 
D- möten hade Vasallen AB, Mitthögskolan och miljöansvariga konsulter närvarande. 
Dessa möten var miljömöten med syfte att som arbetsmöte utreda och ge underlag för 
programförutsättningar och tekniska lösningar i olika byggnader. 
M- möten hölls med Mitthögskolans miljöansvariga, Vasallen AB samt miljöansvariga 
arkitekter närvarande. 
Denna typ av möten var miljöledningsmöten där olika miljövärderingsmetoder 
exempelvis Landscapemetoden samt KTH:s  ”Miljövärdering i byggnader”  presenterades. 
På dessa möten utreddes också en anpassning till Mitthögskolans eget miljöarbete. Syftet 
var att hitta en optimal lösning för bästa yttre-, inre- och arbetsmiljö samt att skapa en 
helhet med god ekonomi. Flera delprojekt eller tilläggsprojekt startades ofta med 
inspiration av goda exempel. Bland annat tog man fram en klimatanalys utförd av SMHI 
för att hitta bästa samspel mellan byggnader och yttre miljö med planteringar med mera. 
 
Konstgruppen som bestod av fastighetschefen från Vasallen AB, en representant från 
arkitektkontoret, Mitthögskolans fastighetschef samt representanter från Mitthögskolans 
konstgrupp bildades för att förbereda den konstnärliga utsmyckningen av 
Campusområdet. Mötena behandlade den invändiga konsten och tog också upp frågor 
kring utsmyckningar som skulle placeras utomhus. Närvarande vid flera möten var också 
en representant från statens konstråd. 
 
Speciella Infrastrukturmöten hölls med representanter från Mitthögskolan med koppling 
till tele- och datakommunikation samt tekniska var närvarande. Här utreddes olika 
tekniska system som generellt skulle installeras på campusområdet.  
 
Mitthögskolan höll i Referensgruppsmöten där prefekter och representanter från samtliga 
institutioner, studenter samt gemensamma funktioner t.ex. bibliotek, vaktmästeri deltog. 
Även Vasallen AB eller andra aktörer deltog som föredragande i olika frågor. 
Som Mitthögskolans beslutande grupp gällande slutgiltigt lokalprogram och ekonomiska 
frågor fungerade Ledningsgruppen och beslut togs vid Ledningsgruppsmötena. Här fanns 
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prorektor, Mitthögskolans fastighetschef och fastighetsansvarig Östersund samt 
representanter från Mitthögskolans prefekter närvarande. 

 
 
 

TKUKR==kóííà~êã!íÉå=

brukarrepresentanter från de olika institutionerna för att diskutera planering och syftet var 
att genast påbörja framtagandet av rumsfunktionsprogram och planlösningar för de olika 
byggnaderna. 
Man började komplettera det program som tidigare låg som underlag för det parallella 
uppdraget och Mitthögskolan höll i programbearbetningen. Flera institutioner hade 
önskemål om utökade ytor för sin verksamhet. Inplaceringen i olika byggnader började 
låsas men det förekom fortfarande diskussioner om hur verksamheter skulle fungera med 
de olika byggnadernas möjligheter och begränsningar. Totalt hölls sextio Nyttjarmöten. 
De sista Nyttjarmötena hölls i augusti och september och ersattes av detaljdiskussioner på 
respektive avdelning och institution. Nyttjarmötena hölls parallellt med övriga 
projekteringsmöten exempelvis A-, B-, C- och D- mötena. Under de parallella mötena 
som Mitthögskolans egen ledningsgrupp och referensgrupp höll under detta inledande 
programskede, stämde man av de lokalprogram som togs fram mot den ekonomiska ram 
som Högskolestyrelsens hade satt. Den aktör som kallat till mötet ansvarade för 
anteckningarna, vanligtvis var detta Mitthögskolan, arkitekten eller inredningsarkitekten.  
 
Inplaceringen av de olika institutionerna i områdets byggnader påbörjades direkt och 
grunden fanns i FFNS förslag som utsetts vid de parallella uppdragen. Några synpunkter 
hade i tidigt skede inkommit och därför fanns redan några ändringar. Mitthögskolan 
skulle själv stå för de programbearbetningar som behövdes på grund av ändringarna. De 
flesta institutionerna hade önskningar om utökade lokalareor. Flera protokollpunkter 
beskriver en diskussion och vägandet av fördelar och nackdelar med olika placeringar. De 
olika institutionerna beskriver också sina olika arbetssituationer och hur lokalerna bör 
utformas för att anpassas till behoven. Arkitekterna skulle inför det andra mötet ha besökt 
alla institutionerna för att skaffa sig en mer detaljerad översikt av de olika avdelningarna. 
 
Gällande de gemensamma lokalernas planering var personalen från biblioteket engagerad 
och aktiv både när det gällde de egna utrymmena, men också när det gällde andra 
gemensamma funktioner. Från denna personalgrupp fanns tidigt specificerade krav och 
önskemål på utformning och funktion.  Här fanns till exempel tidigt preciserade krav på 
zonindelning av olika ljudnivåer och hur inbördes placeringar av olika funktioner bäst 
skulle utföras. 
 
Bibliotekets speciella funktion och krav på tillgänglighet från både personal och studenter 
gav den naturliga placeringen i det centrala och nybyggda Mitthuset tillsammans med en 
större restaurang. Som möjlig förklaring till den tidiga och detaljerade kravspecifikationen 
hade delar av personalen följt olika biblioteksbyggnationer exempelvis i Härnösand och 
Sundsvall, Malmö och Århus. Vaktmästeriets krav på lokaler var också preciserade i ett 

Det första protokollförda Nyttjarmötet är daterat 980410. Då kallades 
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tidigt skede. Denna centrala funktion bestämdes att lokaliseras i det nybyggda Mitthuset 
tillsammans med lokalvård och studentforum. Den föreslagna placeringen av 
vaktmästeriet i två plan ifrågasattes och skulle utredas vidare. Den viktiga logistiken för 
hela Mitthögskolans organisation med olika varors lastning och lossning var en central 
fråga i detta projekt. Speciella ”transportmöten” anordnades för att reda ut denna typ av 
frågor, där även posthanteringen ingick. Även den höga ambitionen att skapa en 
miljöprofilerad högskola ställde extra stora krav på förvaring och hämtning av olika 
återvinningsfraktioner.  Speciella ”miljörum” planerades in i varje byggnad för att kunna 
lagra de olika återvinningsmaterialen. 
Man tog beslut om att placera flera gemensamma funktioner i de centrala byggnaderna. 
Reception, studentforum, ett café och en större restaurang samt gemensamma arkiv 
ritades in i Mitthuset. Föreläsningssalarna var ytterligare ett exempel där gemensamma 
diskussioner om lokalisering var nödvändiga. Principen man utgick från var, att så många 
hörsalar och lektionssalar som möjligt skulle vara tillgängliga för alla och därför inte 
placeras alltför nära respektive institution. Varje institution fick precisera sina krav hur 
många salar som behövdes för verksamheten. Sammanställning av dess uppgifter gjordes 
av Mitthögskolans fastighets-chef. Gällande kraven på arbetsplatsernas utformning 
beskrivs följande i protokoll från 980410: ”Förslag kommer att presenteras och nyttjarnas 
synpunkter ska beaktas för att åstadkomma optimal lösning i förhållande till generalitet 
och befintliga byggnader”. 
 
På de olika Nyttjarmötena var inte alltid representationen från de olika institutionerna 
tillräcklig för att kunna reda ut alla frågor. Flera extra möten bokades därför in mellan de 
ordinarie mötena. Oklarheter fanns också gällande datasalarnas utformning med tanke på 
hur den framtida IT-strategin skulle se ut på Mitthögskolan. Bland annat diskuterades 
möjligheten att alla studenter skulle ha tillgång till bärbara datorer. Därför föreslog man 
att placera in fler neutralt utformade projektrum istället för gemensamma datasalar. Den 
speciellt utsedda infrastrukturgruppen hade ett uppdrag att precisera den tekniska 
installationsnivån och hur denna strategi skulle utformas. Deras arbete redovisades på 
referensgruppsmötena där samtliga institutioner och funktioner var representerade. På så 
sätt kunde en överföring och uppdatering ske gällande denna fråga. Flera planerade 
projekt- och samverkansmöjligheter med företag och offentliga myndigheter gav också en 
del svårpreciserade krav på hur lokalerna skulle utformas. Varje institution gav så 
detaljerade önskemål som möjligt om något som kanske skulle behövas i framtiden. Det 
allmänna kravet på Mitthögskolan gällande arkivering av verksamhetens dokument, var en 
fråga som alla institutioner också fick hjälp med att formulera. Som offentlig aktör finns 
ett generellt krav på arkivering som man inte kan bortse ifrån. Respektive institution 
kunde i denna fråga avlastas dels på grund av ett mer centralt placerat arkiv på området 
samt ett centralt arkiv för hela Mitthögskolan i Sundsvall. 
 
Från fastighetsägaren Vasallen uttalade fastighetschefen tidigt att inga rena bostadshus 
skulle byggas på området. När ett önskemål om övernattningsmöjligheter för gästande 
föreläsare med flera framfördes, blev svaret att man eventuellt skulle bygga enstaka 
övernattningsmöjligheter. Flera samverkansmöjligheter med den omgivande militära 
verksamheten i området, fanns med i de tidiga diskussionerna. Restauranger var ett 
exempel på möjligheter till samutnyttjande. Den tidigare militärrestaurangen införlivades i 
Mitthögskolans byggnadsområden och föreslogs ersättas av flera mindre matställen. 
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TKUKS==jáäà!äÉÇåáåÖëã!íÉ=
Det hölls ett första miljöledningsmöte i mitten av mars 1998 där aktörerna kort 
presenterade sig och sina ambitioner. En gemensam ambition var att samverka för god 
arbetsmiljö, inne-miljö och yttre miljö. Dessa möten blev det forum där formuleringen av 
frågor kring komfortkrav för hyresgästerna, miljömål samt en långsiktigt hållbar 
förvaltning diskuterades. De tekniska systemens support eller motsatsförhållanden 
gentemot miljökraven tydliggjordes vid dessa möten. För brukarna var speciellt frågorna 
kring innemiljö viktiga för att stödja formuleringen av krav som hyresgästerna inte själva 
uttryckte. Informationsansvarig på Mitthögskolan arbetade också med en webstruktur 
som skulle ge fortlöpande information om campusprojektet. Nyheter och information 
med kalendarium samt möjlighet att skicka egna synpunkter var en viktig intern möjlighet 
för personal och studenter att hålla sig uppdaterade om senaste nytt kring projektet. 
Mitthögskolan beskrev sitt interna miljöarbete och sina miljömål. Ett exempel var det 
källsorteringssystem som skulle planeras in i ombyggnaden för att fungera i den dagliga 
verksamheten. 
 
Byggnadsarbetareförbundet planerade en miljöutbildning för ett trettiotal tillfälligt 
arbetslösa byggnadsarbetare. Dessa skulle senare erbjudas arbete i campusprojektet. 
Parallellt pågick också planer på ett projekt för att arbeta med återvinning av tegel.  
 
Fastighetsägaren Vasallen AB presenterade en övergripande systemsyn och informerade 
om det miljöarbete som utförts inom bygg, vvs och el.  Innebörden i målformuleringen 
”Trivsel, komfort och säkerhet” konkretiserades med exempel. Man föreslog också att 
börja arbeta med en klimatstudie för att ta reda på vilka klimatförhållanden som området 
hade. Denna studie kunde stödja utformningen av utemiljön för att exempelvis ge 
anvisningar om var lä-planteringar var lämpliga. Ur energisynpunkt kunde klimatstudien 
ge idéer om speciellt utsatta fasader på grund av rådande vindriktningar och 
temperaturförhållanden. 
 
Det projekterande arkitektföretaget FFNS gav vid projektstarten information om sin 
kompetens inom SWECO koncernen och bifogade sin miljöpolicy till protokollet.  
Vid denna tidpunkt fanns en första ansökan från Mitthögskolan till miljödepartementet 
om miljöprojektpengar och regeringsbesked väntades under april. Flera av de föreslagna 
åtgärder planerades in som tilläggsprojekt för att om möjligt kunna genomföras även utan 
projektpengar. Som hjälpmedel för att styra projekteringen informerades om att använda 
”Miljöanpassad projektering” som hjälpmedel. Denna rapport togs fram av Arkitekt- och 
Ingenjörsföretagen under arbetet med Byggsektorns Kretsloppsråd 1997. Flera andra 
förslag till hjälpmedel för att miljöstyra projekteringen presenterades. Man hade gjort en 
avstämning av aktuella och tillgängliga modeller att arbeta efter. En hög ambitionsnivå 
anslogs och präglade detta första miljömöte.  
 
Gemensamt var strävan efter en helhetssyn och att få de ekologiska och ekonomiska 
värdena att samspela. Vasallen uttryckte miljömedvetenheten i förvaltarens synvinkel som 
”en fråga om sunt förnuft". Man nämnde planer på att välja bra material men med det 
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tillägget att inte stanna vid papper och text, utan att genomförandet och handhavandet av 
materialet på bygget var det viktiga. 
 
 
 

TKV== _ÉëäìíëìåÇÉêä~Ö=çÅÜ=ÄÉëäìíëéêçÅÉëë=J=ÉñÉãéÉä=
 

TKVKN==fååÉãáäà!éêçÖê~ã=
Det finns några insatser som ur brukarsynpunkt varit viktiga för att stödja formuleringen 
av krav och önskemål. Som en god ambition från projektören FFNS presenterades i 
början av juni 1998 ett dokument som innehöll cirka tjugo sidor av specificerade krav 
gällande inomhusmiljön. Programmet innehöll ett övergripande miljömål för 
inomhusmiljö och hälsa samt en checklista för uppföljning av innemiljömålen. 
Dokumentet togas fram i samarbete med arkitekten Marie Hult som arbetat med bland 
annat utformning av skollokaler med självdragsventilation. Dokumentet innehöll en 
blandning av föreskrivna värden ur allmänna regelverk exempelvis Boverkets Byggregler 

formuleringar. Flera av riktvärdena är omtvistade och utgör grunden till flera intensiva 

lufttemperatur. I programmet angavs exempelvis lämplig halt koldioxid till 1400 ppm, när 

45-65 % RF vilket i vissa studier anses för högt på grund av ökad kvalstertillväxt.  
 
Vid ett referensgruppsmöte före sommaren 1998 skickades dokumentet ut för att varje 
institution skulle läsa igenom och kommentera formuleringarna. Vid nästföljande 
referensgruppsmöte i augusti skulle reaktionerna på inomhusmiljöprogrammet samlas in.  
Det blev dock ingen reaktion från någon institution, anledningen var att man haft svårt 
att översätta de angivna riktvärdena till upplevelsen av dem och vad de innebar för 
komforten. Även konsulterna vid ett miljömöte erkände att dokumentet var svårt att 
använda som styrande men tjänande kanske mer som underlag för utformning och 
anpassning av olika tekniska installationer. Fastighetschefen på Mitthögskolan ansåg inte 
att dokumentet var användbart delvis på grund av att det inte var förankrat hos Vasallen 
innan det skickades ut. Fastighetschefen hos Vasallen menar att man måste förstå 
dokument som hanteras i projektet. Ett aktivt miljöprogram och ett personligt 
engagemang har varit viktigt. Projekteringsledaren som var med och tog fram det 
omdiskuterade innemiljöprogrammet menar att alla siffrorna borde ha översatts av 
experter. 
 
 
 

TKVKO==mêçîêìã=ëâ~ä~=NWN=
Under det första A-mötet den 1 april 1998 presenterade arkitekten ritningar på de 
provrum i full skala som skulle byggas och inredas i byggnad 1. Tanken med denna 

BBR94, men var också uppbyggt av formuleringar baserade på egna erfarenheter och 

diskussioner gällande komfort, hälsa och innemiljö exempelvis lämplig luftfuktighet och 

gällande föreskrifter anger 1000 ppm. Den relativa luftfuktigheten föreslogs vara mellan 
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byggnation var att öka möjligheten till dialog med nyttjarna genom att visa hur de 
befintliga byggnaderna skulle kunna indelas i arbetsrum och grupprum. De gamla 
kasernerna hade vissa begränsningar i sin planlösning och krävde en generell och optimal 
lösning för att bäst utnyttja de befintliga ytorna. En diskussion om enskilda arbetsrum och 
kontor i öppna landskap fanns redan. Personalen och inredningsarkitekten hade olika syn 
på vad som var bäst för byggnader och verksamhet. Som exempel gavs idéer från 
framgångsrika företag i exempelvis databranschen.  
Referensgruppsmötena innehöll flera långa diskussioner om denna fråga som man nu 
hoppades skulle få en lösning genom fullskalerummen. Tanken var också att ritningarna 
på provrummen skulle finnas med på Nyttjarmötena innan de hade byggts, för att tjäna 
som diskussionsunderlag på en mer detaljerad nivå. Detaljlösningar och inredningar för de 
olika provrummen diskuterades och utformades därefter. Personalen hade sedan tillgång 
till att prova och kommentera de olika lösningarna till inredningsarkitekter och Vasallens 
fastighetschef. Några personer i personalen flyttade också under en kortare tid in i 
provrummen och använde dem som arbetsplats. 
 
De flesta aktörerna är överens om att man använde provrummen på ett ineffektivt sätt. 
Dels hade diskussionen redan låst sig mellan personal och inredningsarkitekt beträffande 
ut-formning av kontorslandskap och enskilda kontor. Man kom igång för sent i processen 
för att kunna använda provrummen som diskussionsunderlag. Man hade också möjlighet 
att göra utvärderingar av hur provrummen fungerat för den personal som arbetat i miljön. 
Men man utnyttjade inte denna chans fullt ut. Mitthögskolans fastighetschef menade att 
rummen ändå fyllde sin funktion i diskussioner kring detaljlösningar med bland annat 
utformning av glas väggar. 
Projekteringsledaren ansåg att provrummen underlättade lösningar av detaljer men även 
han anser att de byggdes för sent i processen för att ha ett större inflytande på 
planlösningarna. 
Som arkitekt menar han att man hade kunnat hitta bättre lösningar både ur husets och ur 
brukarnas synvinkel. 
 
Enligt Vasallens fastighetschef fyllde provrummen flera olika syften för både utformning 
och detaljlösningar. Den största positiva effekten av fullskalesatsningen fanns i dialogen 
med de olika hantverkarna som också blev möjlig. Tack vare fullskalemodellerna kunde 
smarta och färdigprocessade detaljlösningar tillämpas i stor skala och kunde på så sätt få 
investeringen i fullskalerum att bli ekonomiskt självbärande. 
 
 
 

TKVKP==j~íÉêá~äî~ä=
Miljömål och miljöprogram gav viktiga riktlinjer för hur miljöfrågorna skulle behandlas i 
processen. Miljöutbildning med miljöansvariga konsulter samt A- och B- mötesgrupperna 
arrangerades i Sundsvall i maj 1998. Detta gav alla en gemensam bas att diskutera utifrån. 
De höga ambitionerna genomfördes på ett konkret sätt gällande valet av byggmaterial. 
 
Miljödeklarationer beställdes av en konsult för att få beslutsunderlag speciellt vid material-
valen. Principen var att så mycket kunskap som möjligt skulle tas fram innan valet 
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gjordes. Totalt valdes 13 byggprodukter med stora användningsvolymer i projektet ut 
med hjälp av miljödeklarationer. Undertak var ett exempel på materialval med denna 
metod. Hyresgästerna deltog inte i valet av olika byggnadsmaterial. Fastighetsägaren 
Vasallen och konsulterna hade höga miljömål och stödde därmed Mitthögskolans starka 
önskan om goda miljöval. Inredning och val av material i möbler var inte heller en 
konkret fråga för brukarna att ta ställning till. Institutionernas arbetsgrupper fick olika 
förslag presenterade och man fick ha synpunkter på färger och textilier. Men eftersom 
man utgick från färdiga förslag var valmöjligheterna begränsade. Provrummen utgjorde 
dock en bas för diskussioner om detaljer i inredningen med inglasningar av kontorsrum, 
möbler och belysning samt olika typ av inklädnader för kanalisation. 
 
 
 
TKVKQ==fåëí~ää~íáçå=J=äìÑíÄÉÜ~åÇäáåÖ=
I de befintliga byggnader där ombyggnad och anpassning till nya verksamheten skulle 
göras fanns en viktig fråga kring luftbehandling att lösa. I byggnaderna planerades för 
arbetsrum med datorer, grupprum och föreläsningssalar vilka krävde luftväxling samt 
kylning. Varje hus utreddes för sig, samtidigt som vissa generella lösningar diskuterades. 
Olika byggnaders förutsättningar begränsade i vissa fall arbetet med nya lösningar, 
exempelvis hybridventilation av byggnad 12. Brukarnas komfortkrav utreddes och 
beslutades utifrån olika tekniska och byggnadstekniska faktorer. Fastighetsägaren Vasallen 
och konsulterna tog fram olika installationssystem som anpassades för respektive byggnad.  
 
 
 

TKVKR==c~ëí=áåêÉÇåáåÖ=J=â~ééÜ®åÖ~êÉ=
Personalen från Vårdinstitutionen betonade tidigt i projekteringen behovet av att ordna 
kapphängare utanför föreläsningssalarna. Deras kunskap om allergirisken med dunjackor 
och stora mängder allergen från pälsdjur som finns i ytterkläder tydliggjordes på flera 
möten. Deras synpunkter blev inte iakttagna i projekteringen vilket gjorde institutionen 
själv beslutade att själv ställa in klädskåp i lokalerna. Placeringen skulle dock göras i 
samverkan med inredningsarkitekterna. 
 
Denna fråga ger flera av aktörerna som exempel på det största glappet mellan brukarnas 
krav och projekteringsprocess. Kollision med kostnadssidan anges som ett skäl till 
problemet. Fastighetschefen på Mitthögskolan kompletterar med synpunkten att det 
också blev en markering från båda håll som gick emot ett principbeslut som skulle gälla 
enligt Mitthögskolans egna riktlinjer. 
 
 
 
TKVKS==hìäíìêëâóÇÇ=
Länsantikvarien skulle kallas till A- och B- möten enligt protokoll från 1 april 1998 för att 
dialogen skulle ha en gemensam grund. Flera utformningar kring den byggnads-
minnesförklarade miljön och de enskilda byggnaderna diskuterades och löstes i samverkan 
med arkitekter och inredningsarkitekter. Vid Kanslihusets inre renovering användes även 
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en person från museet som rådgivare vid detaljutformningar och målningsarbete. Det ur-
sprungliga utseendet togs till vissa delar fram med hjälp av exempelvis färgskrapningar. 
Denna byggnad hade till stora delar även ett invändigt detaljskydd. Den aktör som 
tolkade byggnadsminnesförklaringen var länsantikvarien. Efter en tid flyttade 
länsantikvarien och ersattes med en ny. Detta innebar en ny persons tolkning av den korta 
text som förklaringen innehöll.  
 
 
 

TKNM==jáííÜ!Öëâçä~åë=çãçêÖ~åáë~íáçå=çÅÜ=ÇÉëë=
âçåëÉâîÉåëÉê=

På grund av ett minskande antal sökande studenter till Mitthögskolan under läsåret 
1999/2000 ansträngdes ekonomin till den grad att stora förändringar var nödvändiga för 
att få ekonomin i balans. Alla utgifter skärskådades för att balansera de minskade 
intäkterna på grund av det vikande studentantalet. Personal och löner, kurs- och 
programutbud samt lokalkostnaderna blev de viktigaste kontona att se över. De interna 
principerna för hur lokalkostnaderna skulle fördelas och betalas förändrades. Från och 
med hösten 2000 beslutades att institutioner och avdelningar själva skulle bära sina 
lokalhyror. De gemensamma ytorna skulle fördelas och kostnaderna delas som ett 
gemensamt kostnadspåslag. 
 
Under hösten 2000 gavs också direktiv till en helt ny organisation där institutionerna 
utseende förändrades i syfte att skära ner kostnaderna för bland annat administration. I 
november 2000 visades ett inslag på lokalteven med rektorn för Mitthögskolan som 
berättade om den nya organisationen. Förslaget utgjorde en vändpunkt för 
planeringsprocessen och byggprojektet campus Östersund. Hyreskontrakt var i detta skede 
också undertecknade av Mitthögskolan men Vasallen gav här en möjlighet att hyra ut de 
överblivna lokalerna till andra hyresgästerna. Flera andra företag och myndigheter var 
intresserade av att etablera sig på området. Denna höga efterfrågan hjälpte i detta fall 
Mitthögskolan att lösa sin nya organisation på ett smidigt sätt.  
 
Byggnadsprojektet fick genom dessa förändringar en helt ny strategi gällande 
lokaliseringen och utseendet för vissa institutioner. Det sena skedet utgjorde ett 
dramatiskt inslag i processen eftersom den tidigare planeringen och projekteringen till 
vissa delar blev inaktuell. Olika avdelningar flyttades till nya institutioner och detta 
medförde att omflyttningar måste ske mellan olika byggnader. Den samhällsvetenskapliga 
institutionen blev genom denna omorganisation så stor att den inte längre fick plats i det 
tidigare planerade konceptet. Det tidigare teknikhuset som bestod av en ombyggnad med 
en kompletterande tillbyggnad ansågs lämplig att användas av denna nya institution. 
Teknikinstitutionen blev på detta sätt under en tidsperiod utflyttade ur denna byggnad. 
En ny planeringsfas inleddes för att hitta nya lämpliga lokaler till teknikinstitutionen.  
Under ett prefektmöte beslutades att teknikinstitutionen skulle flytta in i den före detta 
restaurangen. I byggnad Q var bland annat datainstitutionen etablerad med en 
färdigprojekterad planlösning, medarbetarnas namn var inplacerade och entreprenören 
hade kontrakterats. Det fanns en viss expansionsyta i byggnaden som möjliggjorde en 
samlokalisering av de två nya teknikinstitutionerna. Samarbetet fungerade också bra och 
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en gemensam vilja fanns att lösa den planeringssituationen. Delvis kunde också de gamla 
underlagen användas för den nya planlösningen. Fastighetschefen på Mitthögskolan 
beskriver beslutet om omorganisation som turbulent när 16 institutioner skulle minskas 
till 8 stycken. Enligt honom löstes ändå problemen tack vare Vasallens flexibilitet och 
förståelse för förändringar i Mitthögskolans verksamhet. 
 
 
 

TKNN==bâçåçãáëâ=ãÉÇîÉíÉåÜÉíI=âçëíå~ÇÉê=çÅÜ=
âçåëÉâîÉåëÉê=

I diskussionerna med brukarna förekom inte många frågor kring projektets ekonomiska 
ramar eller hyresnivåer i början av projektet. Önskemål och krav var grundade i aktuella 
och kommande behov av ytor för institutionernas verksamhet. En av de handläggande 
arkitekterna beskriver en negativ konsekvens av den otydliga ekonomiska medvetenheten 
hos hyresgästerna då hon som arkitekt också fick ta en del av arbetet med att koppla ihop 
önskemålen med de ekonomiska konsekvenser. Hon efterlyste en bättre tydlighet gällande 
ekonomi och hyra tidigt i processen. Det hade underlättat dialogen och 
projekteringsarbetet med brukarna. Projektledaren vid fastighetsavdelningen menade att 
det var svårt att översätta de framtagna lokalprogrammen till ekonomiskt tänkande. 
Ritningar och provrum var lite lättare att översätta till ekonomi. Fastighetschefen på 
Mitthögskolan menade att man skulle ha ökat den ekonomiska medvetenheten i 
arbetsgrupperna. Vasallens fastighetschef var mer tveksam till detta. Han menar att det 
inte är en bra metod att prata pengar med brukaren för tidigt. Han menar att 
fastighetsägaren gör tre kalkyler som jämför investeringar med kostnader och intäkter. 
Den sista kalkylen är alltid en företagsintern kalkyl för fastighetsägaren. Bedömningen av 
investeringar görs av  fastighetsägaren medan rimlighetsnivån av hyran bedöms av 
hyresgästen som därefter gör valet att gå in i ett hyresavtal. 
 
Kostnaderna för att arbeta med Nyttjarmöten och brukarmedverkan finns inte 
dokumenterad. De timmar som exempelvis arkitekterna använt för att arbeta med 
programfrågor tillsammans med de tänkta hyresgästerna finns inte speciellt bokförda. Det 
har därför inte gått att göra några ekonomiska bedömningar av insats kontra uteffekt vad 
det gäller arbetet med brukarmedverkan i projektet. Arbetssättet under program- och 
projekteringsskedet har möjliggjort för brukarna att formulera sina krav och önskemål 
gällande utformningen av lokalerna. De gemensamma ambitionerna i fråga om 
deltagandet har varit tydligt uttalade från både fastighetsägare och hyresgästen 
Mitthögskolans fastighetsansvariga. Program och projekteringsprocess har arbetat med att 
stödja denna ambition. Inredningen av de olika provrummen i fullskala är också en 
investering för att uppnå bästa möjliga kommunikation. 
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TKNO==bêÑ~êÉåÜÉíÉê=Ñê™å=éêçàÉâíÉíë=çêÖ~åáë~íáçå=çÅÜ=
êçääÑ!êÇÉäåáåÖ=

I en tidningsbilaga (LT, 3 september 2002) inför invigningen av Campusområdet 
beskriver Fastighetschefen för Vasallen sin stolthet resultatet och över att man lyckats 
bygga in miljöaspekterna på ett unikt och uppmärksammat sätt. ”Att vi har använt lokala 
entreprenörer som genomgående varit väldigt skickliga och noggranna är också något jag 
känner mig väldigt stolt över. Och stämningen har varit helt fantastisk. Det har rätt och 
slätt varit roligt att gå hit.” 
 
Fastighetsägaren Vasallen har försökt vara tydlig i ansvar och roll. Man har också haft 
ambitionen att arbeta flexibelt för att brukarnas synpunkter skulle komma med i projekt-
eringen. Det har funnits svårigheter i arbetet med brukarmedverkan eftersom man anser 
att Mitthögskolan inte varit helt tydlig på grund av många motstridiga uppgifter lagts 
fram. Det hade enligt honom varit bättre att skapa ett forum med hög motivation där 
brukarkraven kunnat diskuteras. Det hade kanske behövts någon typ av aktör som kunde 
”peppat” gruppen och gett sitt stöd till processen. ”Någon som kan lära folk att vara i 
processen, utanför de etablerade aktörernas representantskap. Någon tyckte att processen 
gick för fort, utan vetskap om måsten i processen”. Man kanske skulle ha förberett 
presentationer av olika lösningar på ett annat sätt, exempelvis gällande planerna på 
kontorslandskap. Han vill framhålla projektet som mycket lyckat med avseende på 
arbetsmiljön under byggtiden. Man arbetade med extra arbetsmiljömöten och fick noll 
tillbud på ett så stort bygge. Dessutom har man försökt ha en bra stämning med 
byggjobbarna och ordnat taklagsfest och luciafika med mera. Lyhördhet och engagemang 
har också varit en ledstjärna under hyresgästernas inflyttning och när verksamheten varit 
igång. ”Alla svarar i telefonen” är ett begrepp som varit viktigt. Man betonar vikten av att 
var tillgänglig för hyresgästerna. Man har lyssnat av kunderna genom bland annat enkäter 
 
Fastighetsansvariga hos hyresgästen Mitthögskolan har varit nöjd med att Vasallen tagit 
ansvaret för konsekvenserna av krav och önskemål från Mitthögskolan. Fastighetschefen 
på Mitthögskolan har sedan kunnat göra en bedömning av kostnadernas effekt på 
hyresnivån. Han är också ganska nöjd med organisationen och menar att man arbetade 
med en beprövad grundstomme. Men arbetsgrupperna fungerade dåligt och man borde ha 
varit tydligare i formuleringen av kraven gentemot fastighetsägaren. Man hade också svårt 
att hantera det interna kravet från personalen på utökade lokalytor. Fastighetschefen för 
Mitthögskolan har trivts att arbeta med Vasallen på grund av deras uttalade långsiktighet i 
sitt sätt att arbeta. Han tror dock att ekonomiskt har det inte varit någon skillnad 
gentemot att arbeta med andra fastighetsägare. Han menar i en summering av projektet 
att Vasallen varit lyhörd för för-ändringar i Mitthögskolans verksamhet och att 
”hyresgästerna fått vad de önskat”. Han menar att ju mer man tänker i projektet, långt in i 
projektet desto mer vill man ändra på, även efter inflyttning. Han betonar vikten av 
projektledarens insats och menar att han var en viktig länk mellan personal och konsulter. 
Hans engagemang överbryggade eventuella kommunikations-glapp och såg till att man i 
viktiga skeden fick hjälp att tolka ritningar. Arkitekten och inredningsarkitekten är tunga 
aktörer i processen menar han och tyvärr kopplades inredningsarkitekten in för sent. När 
det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö finns detta inbyggt genom den höga kvaliteten i 
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de befintliga byggnaderna menar han. Även omvärlden ser denna kvalitet som nu också 
blir tillgängligt för allmänheten. I processen har inflytandet över vilka andra hyresgäster 
som skulle etablera sig i området funnits. Mitthögskolan har fått insyn i vilka intressenter 
som funnits, vilket har varit uppskattat. 
 
Mitthögskolans projektledare på fastighetsavdelningen menar att man hade behövt mer 
tid och resurser för att få medarbetarna på Högskolan att engagera sig. ”Vissa delar av 
processen har upplevts som ett spel för gallerierna”. Får man vara med så upplevs det som 
positivt och detta gagnar både individ och organisation och samhälle menar han.  
Projekteringsledaren på SWECO var nöjd med organisation och beställarens förmåga att 
använda kompetensen hos arkitektföretaget. Han anser att man hade bra möjligheter att 
påverka resultatet. Bygg-ledningen fanns under samma tak vilket underlättade 
kommunikationen och olika förslag kunde testas och snabbt få respons. Han uttryckte 
dock sitt missnöje med det pressade tidsschemat, speciellt i det tidiga skedet av processen. 
Som arkitekt menar han att kommunikationen med brukarna försvåras i storskaliga 
projekt. För att uppfylla brukarnas krav och få en god arkitektur förutsätter att beställare 
och arkitekt har en liknande värdegrund.  
”En god beställare måste också lita på arkitektens kunskap. Det måste finnas en tillit”. När 
det gäller kvaliteten gäller det att uppfylla både de uttalade och de outtalade behoven. För 
beställaren gäller det att välja rätt arkitekt som kan hitta balansen mellan brukarkrav och 
estetik. 
 
Den ansvariga arkitekten från SWECO menar i en tidningsartikel (LT, 3 september 
2002) att de begränsningar som området hade gjorde uppgiften ännu mer stimulerande 
och utmanande och att man inte får glömma den arkitekt (Erik Josefsson)  som lade 
grunden genom att rita det ursprungliga området 1890. Även de hantverksskickliga 
byggnadsarbetarna som uppförde de ursprungliga byggnaderna bör inte heller glömmas 
bort och vi skulle aldrig ekonomiskt kunna lösa denna typ av byggnation idag menar han. 
Arkitekternas insats har fått goda vitsord både i de ombyggnader som har gjorts men även 
de två nybyggnationerna har fått beröm. Han är själv nöjd med resultatet och säger själv i 
artikeln att det är: ”Det roligaste jobb jag varit med om i Östersund”. 
En av entreprenörerna uttalar sig i samma tidningsbilaga och vittnar om samma känsla av 
stolthet över resultatet som många andra. Han menar att de entreprenörer som anlitats har 
”svetsats samman till ett team på ett fantastiskt sätt och alla berörda företag har hela tiden 
tagit ett väldigt stort ansvar”. Han har också tagit eventuella problem som en utmaning 
och menar att man ”verkligen ansträngt sig för att hitta bästa möjliga lösningar.” 
 
 
 

TKNOKN=^âí!êÉêå~ë=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=Ñê™å=Äêìâ~êãÉÇîÉêâ~å=çÅÜ=
åóííà~êã!íÉå=

Enligt Mitthögskolans fastighetschef användes ett arbetssätt med arbetsgrupper som man 
tidigare provat i projekteringen av Mitthögskolans lokaler i Åkroken, Sundsvall. I 
Östersund kompletterade man dock med Referensgruppsmöten där prefekter och andra 
representanter från institutionerna deltog. Han var nöjd med organisationen av 
Nyttjarmötena eftersom Vasallen deltog redan i de första mötena. Man var lite för många 
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på de första mötena men de blev mer effektivare när antalet personalrepresentanter 
minskade efterhand. Enligt fastighets-chefen var aktiviteten och mobiliseringen av 
representanter i vissa arbetsgrupper för låg. Medan andra grupper arbetade ineffektivt och 
splittrades på grund av inbördes olika åsikter i gruppen. Han menar att man internt i 
Mitthögskolan skulle ha arbetat mer med formuleringen av krav och varit bättre på att 
fånga upp synpunkter från personalen. Han anser också att man borde ha arbetat mer 
med en parallell pedagogisk utvecklingsprocess och exempelvis diskuterat mer kring 
metoden Flexibel Learning. Det visionsarbete som Futuragruppen arbetade med och 
rapporterade redan 1996 skulle också ha hållits igång mer aktivt. Projektledaren för 
Mitthögskolans fastighetsavdelning menar att det har varit svårt att definiera kraven. De 
bilder man försökt överföra med hjälp av exempelvis referensobjekt har inte räckt till. 
Terminologin har också varit oklar, det har varit svårt att veta vad man menar. 
Projekteringsledaren menar att det fanns en otydlighet och en sammanblandning av olika 
processer och faser i planeringen som gav negativa effekter. Brukarmedverkan i system-
handlingsskedet har blandats i programhandlingsskedet. ”Normalt skall man börja med 
att göra ett program för att sedan göra systemhandlingar. Detta har påverkat processen 
eftersom det blev mycket diskussioner. Tidsbristen gjorde att vissa frågor inte kom med. 
Mitthög-skolans arbete räckte inte till att diskutera detaljer. Kundernas formuleringar, 
engagemang och uthållighet tog slut innan processen var klar. Organisationen kanske 
skulle ha varit annorlunda”. Han menar vidare att den långa och i tid utdragna processen 
försvårade för personalen vid Mitthögskolan att hålla engagemanget uppe. Speciellt 
studenterna var svåra att mobilisera.  
 
Fastighetsägaren menar att man försökt arbeta med ett flexibelt arbetssätt för att möta 
brukarnas krav i processen. Man har försökt vara tydlig i ansvar och roll och övertagit 
ansvaret för hyresgästernas krav. Man arbetar inte med stilen ”– ni ville ha det så här!”. 
Det hade varit bättre enligt fastighetsägaren ”om vi redan i det parallella uppdraget haft 
kontakt med konsulterna för att förbereda dem på och markera att ändringar kan komma 
i projekteringsskedet”. Han anser också att man skulle ha arbetat med en annan roll för 
teknikerstaben. De styrde för mycket, i saker som inte var kundkrav. En av konsulterna 
hade en ovilja att lyssna på hyresgästerna vilket fastighetschefen hos Vasallen tydligt 
markerade sitt missnöje genom att Konsulten löstes från sitt uppdrag.  
 
En av de handläggande arkitekterna var nöjd med det grundliga arbetssättet med Nyttjar-
möten. Hon menar att det kan vara svårt att sätta en gräns för brukarnas inflytande. Som 
exempel ger hon den diskussion som förekom mellan inredningsarkitekten och 
hyresgästerna som handlade om kontor i landskap eller enskilda rum. Det fanns ju 
begränsningar i huset som inte gav oändliga möjligheter. Processen underlättades så 
småningom när man började hitta mer generella lösningar i planerna. ”Det blev en annan 
tydlighet och enklare gentemot brukarna”. Hon menar vidare att processen inte kan göras 
hur lång som helst men kunde kanske ha använts mer effektivt för att hitta en samsyn i 
planeringsdiskussionerna. Hade man gjort detta menar hon att man kanske hade hunnit 
in mer i detaljdiskussioner.  
 
På ett avslutande referensgruppsmöte efter inflyttningen, beskriver en representant från en 
institution hur han upplevde att planeringen avslutades ”för tidigt”. Det blev också allt 
mindre information internt i organisationen om vad som hände i processen. Han är också 
kritisk till utformningen av vissa inredningsdetaljer i föreläsningssalarna som inte stödjer 
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pedagogen i sin verksamhet. Resultatet av campusprojektet är han i sin helhet mycket 
nöjd med. ”Det är roligt att Campus lyfts ut i samhället. Dessutom verkar studenterna 
nöjda och glada med sin nya miljö”. Fastighetschefen Vasallen menade att en arbetsgrupp 
var välkommen att arbeta vidare med uppgiften att bättre utforma ”en bättre pedagogisk 
miljö”. I det fortsatta inflytandet från brukarna gavs som exempel studentarbeten i kurs 
med anknytning till utemiljön som nu vävs i den fortsatta utformningen av den yttre 
miljön. När det gällde inflytandet från brukaren på den konstnärliga utsmyckningen 
beskriver en personal-representant från Konstgruppen att det varit svårt. Det fanns 
oklarheter i vad som gällde, kombinerat med höga förväntningar. Enligt henne bytte man 
också projektledare från Statens konstråd mitt i processen. Hon är själv nöjd med 
resultatet men vet att många andra i personalen inte är det. I det fortsatta arbetet 
betonades även Konstgruppens fortsatta engagemang som viktigt, framförallt med 
koppling till vad som händer i omgivande samhälle. 
 
 
 

TKNOKO=^âí!êÉêå~ë=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=Ñê™å=ãáäà!ë~íëåáåÖÉå=
De flesta aktörerna i projektet verkar vara nöjda med den satsning man gjort kring 
miljöfrågorna. Den extra ansträngningen har gett bra effekter för de enskilda aktörerna 
och projektet som helhet. Miljöhandläggaren från Mitthögskolan under projekttiden 
uttalar sig i en tidningsartikel (LT, 3 september 2002) att det har varit ett av de större 
miljöprofilerade byggprojekten i Sverige. Han beskriver att han märkt av byggbranschens 
konservativa hållning i början men att man så småningom drog åt samma håll i projektet. 
Han nämner den ekologiska parken, läplanteringar, val av lokalt producerade 
byggmaterial i trä som några viktiga miljöprofiler. Men även val av miljövänliga färger och 
återanvändning av material ha varit viktiga och vissa satsningar har varit pionjärarbeten 
menar han. En idé om en ny typ av avloppssystem fick väljas bort men annars har själva 
processen också varit lärande och inspirerande.  På frågan om miljösatsningarna har 
fördyrat projektet kan ha inte ge något svar. Kvalitet och miljö är så sammanvävda att det 
är svårt att urskilja respektive kostnader. Det kan till och med finnas billigare 
miljöanpassade lösningar menar han och har en vision om att hela området används i 
undervisningen ” som en praktisk experimentlåda för miljön.” 
 
Fastighetschefen på Mitthögskolan summerar och beskriver att den dagliga hanteringen 
och återvinningen av sopor tyvärr fungerar dåligt. Man planerade in återvinningsrum i alla 
byggnader men tanken att varje medarbetare skulle vara aktiv i källsortering och när-
transporter har inte riktigt fungerat som man tänkt. Tanken var att man skulle kombinera 
den lokala hanteringen med ett centralt uppsamlingssystem till en central anläggning. De 
små bilarna man planerat har nu ersatts av stora sopbilar som inte är lyckat att ha på 
området. I något fall upptog man också lokalytor till sophanteringen som hellre behövdes 
till verk-samheten. 
 
Flera av aktörerna svarar ja, på en direkt fråga om det egna miljöarbetet påverkat 
processen? 
Projekteringsledaren hos SWECO menar att det interna kvalitets- och miljöarbetet ses 
som ett bra konkurrensmedel på marknaden. Mitthögskolans krav som delvis formulerats 
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med hjälp av det interna miljöarbetet har hörsammats av Fastighetsägaren Vasallen vid 
projekteringen.  
Fastighetschefen Vasallen stöder detta och menar att ”Mitthögskolans krav har höjt 
ambitionsnivån”. 
 
 
 

TKNOKP=bêÑ~êÉåÜÉíë™íÉêÑ!êáåÖ=Ñê™å=çäáâ~=~âí!êÉê=
Fastighetsägaren Vasallen har genom att skicka ut enkäter till sina hyresgäster hållit sig 
underrättad om de varit nöjda med lokalerna efter inflyttningen. Synpunkter har samlats 
in och vid flertalet mötestillfällen har man gått igenom punkterna tillsammans med hyres-
gästerna och sedan åtgärdat de önskemål man kommit fram till. Hyresgästerna i den före 
detta kanslibyggnaden hade till exempel flera synpunkter gällande belysning och färg som 
diskuterades och vissa förändringar gjordes för att lokalerna skulle fungera bättre. Denna 
byggnad är lite speciell i sin planlösning och var en av de få byggnader på området som 
också hade ett inre skydd enligt Byggnadsminnesförklaringen. Kanske var detta en 
anledning till att den var svårare att anpassa till den nya verksamheten. 
 
Enligt en artikel i Mitthögskolans egen tidning Origo(2001/ett) beskriver Vasallens 
fastighetschef tanken med det nya campusområdet:  
 
”Campus Östersund ska bilda en ny aktiv stadsdel i Östersunds centrum. Gator och stråk 
ska vävas in i den befintliga kvartersstrukturen och på sikt vidga stadens centrum. 
Området ska fungera som en motor för kommunen och för länets utveckling”. 
 
Mitthögskolans verksamhet upptar cirka 60 % av lokalerna på området. Flera företag med 
högskolenära verksamhet har etablerat sig och man förväntar många synergieffekter. Man 
menar att utbildning och forskning kan ske i nära samarbete med näringslivet och för 
studenterna kan framtida kontakter knytas på ett naturligt sätt. Man räknar med att totalt 
cirka 5 000 personer skall ha sin arbetsplats på området. En representant för ett 
dataföretag uttrycker i artikeln det positiva att fysiskt vara etablerad nära studenterna som 
studerar dataämnen. Redan idag har man ett tjugotal studenter som arbetar med 
examensarbete med koppling till företaget. Den dåvarande studentkårsordföranden 
förutspår en möjlighet till bättre studentgemenskap. ”Dessutom blir det bättre 
kontaktmöjligheter till personal och såklart till näringsliv och kommun. Vi slipper den 
splittring vi tidigare känt. Nu blir Mitthögskolan Östersund samlad på ett ställe och det 
kommer att påverka studentlivet positivt”. En annan hyresgäst som representerar ett 
nationellt institut ser goda möjligheter att arbeta i fina lokaler med närhet till studenter 
och forskare. ”Positivt är också möjligheten att samutnyttja caféer, restauranger, bibliotek 
med mera, här kommer naturliga kontakter att uppstå.” 
 
I en tidningsbilaga (LT, 3 september 2002) intervjuas Bibliotekschefen om hur de nya 
lokalerna fungerar och hon menar att ”Vi är väldigt nöjda med utformningen…Vi ser 
verkligen fram emot att Mitthögskolan Östersund samlar all sin verksamhet till detta 
område.” Biblioteket har fått ljusa, vänliga rymliga och välutrustade lokaler. Tillgänglighet 
till datorer och den nya pedagogiska rollen att stödja studenterna i sitt sökande efter 
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kunskap verkar kunna fungera bra i de välanpassade lokalerna. Man har också själv 
organiserat sig så att varje institution har en kontaktperson och genom detta blir 
bibliotekets verksamhet en större tillgång även för personalen. 
 
Några olika aktörer och representanter för brukarna som varit delaktiga i projektet har 
blivit tillfrågade om resultatet av processen i Campusprojektet blev så som man hade 
tänkt. Enligt Mitthögskolans fastighetschef hade man en vision som gick ut på att ”Det 
här skall bli den nya mötesplatsen i Jämtland.” Detta togs emot med en viss skepsis. 
Tanken var att man skulle ha en anledning att besöka Campus genom att exempelvis 
besöka någon av de små restaurangerna på området. Den gröna ”studentplan” som 
tidigare var kaserngården drar till sig studenter enligt fastighetschefen. Studenterna har en 
bra förmåga att använda hela området, genom att sitta i trapporna runt omkring och spela 
fotboll på planen, med mera. Han menar dock att det tar tid innan det omgivande 
staketet arbetas bort. Även om det fysiskt är borttaget så finns ett ”mentalt staket” kvar 
som gör att det får ta tid innan området blir en del av staden. 
 
Dåvarande prorektor på Mitthögskolan som varit ordförande på referensgruppsmötena 
upplevde mediabevakningen i början av projektet som jobbig. Det gamla regementets 
nedläggning var smärtsamt för många och debatten i tidningar och TV var tidvis hätsk. 
Men att vara med om ”födelsen av en ny stadsdel” upplever han som mycket positivt, 
speciellt med tanke på vad som skapats.  ”Det är få förunnat att få vara med om en sådan 
process” menar han vidare. Det som i början var lite problematiskt var att verksamheten 
var utspridd i så många byggnader. Men nu verkar det som allt fungerar bra. Enligt 
honom kan dock framtida större omorganisationer skapa problem på grund av husens 
planlösningar. 
 
Enligt fastighetschefen för Mitthögskolan skall man nog försöka skapa en beredskap för 
framtida förändringar genom att exempelvis utse ”husombud” som kan framföra 
synpunkter och önskemål från de olika byggnaderna och dess verksamhet. Det är idag lite 
oklart om vem som har hand om vad? När det gäller vardagliga småsaker kring fastigheter. 
Fastighetschefen hos Vasallen menar att man behöver ha en framtida process med 
brukarmedverkan när det gäller exempelvis engagemang kring konst och kulturfrågor. 
Flera verksamheter och evenemang behöver pågå för att skapa ”ett levande Campus”.  
Vidare behövs en fortsatt diskussion om ”en bättre pedagogisk miljö” där lärare och 
studenter tillsammans kan komma med synpunkter. Man behöver också samla 
erfarenheter kring en bättre och tryggare arbetsmiljö som till exempel brand och 
utrymningsfrågor. Vidare är miljöfrågorna viktiga att fortsätta att utveckla. De goda 
ambitionerna från projektets början har hamnat lite i stiltje och behöver ny energi menar 
han. Man kan till exempel hjälpas åt att visa goda exempel från andra platser menar han. 
När det gäller miljö- och arbetsmiljöfrågor har en grupp bildats som träffas cirka en gång 
per halvår för att ta upp gemensamma frågor.  
 
Vasallen fick 2002 Kvalitetsutmärkelsen i Jämtlands län. Fastighetschefen som fick ta 
emot priset menar att man arbetat målinriktat sedan 1999 och arbetssättet har varit en 
naturlig del i det dagliga arbetet. Man är glad att få ta emot priset och ser det ”som en 
kvittens på att det vi gör och det sätt vi gör det på är rätt”. Det viktigaste har varit att 
jobba med tre begrepp:  
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• Garanterat nöjd kund, 
• Delaktighet i organisationen  
• En gemensam värdegrund. 

 
Som avslutande kommentar efter Campusinvigningen menar fastighetsägaren Vasallen att 
man är nöjd med projektet. Man har hållit projektbudget och projektet blev till och med 
lite bättre än vad man tänkt. Projektet jobbade in kvaliteter som man inte trodde att man 
kunde mäta effekterna av.  
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Fallstudien ger några konkreta exempel på både möjligheter och hinder i arbete med 
brukarmedverkan i planeringsprocessen. Teorierna stödjer till stora delar fallstudien som 
också visar komplexiteten i ämnet. 
 
Tydlighet i organisation och ansvarsfördelning verkar vara nödvändigt, liksom ett behov 
att utveckla bättre verktyg för kommunikation mellan berörda parter. I mötet mellan olika 
individer finns också den sociala dimensionen som byggbranschen alltmer kan bygga in 
genom kvalitetsarbetet och ambitionen att få nöjda kunder och goda byggda miljöer. En 
viktig fråga att kunna besvara när man använder begrepp som kundfokus och 
brukarmedverkan är av vilken anledning man bestämmer sig för att arbeta med dessa 
faktorer. Ett projekt som skall ha dessa begrepp som ledord bör ha en välformulerad 
målsättning som förankras väl hos samtliga berörda aktörer. 
 
Denna fallstudie har gett möjligheter att få en insyn i intressanta aktörers interna 
organisatoriska processer men också hur samspelet mellan dessa gett en gemensam 
byggprocess sitt stöd. Omvärlden och samhällets styrsystem ger också ramar för hur 
processen utvecklar sig men framför allt verkar de ekonomiska villkoren ge ramen för alla 
beslut. Oavsett när och hur de ekonomiska faktorerna kommer in i processen verkar de 
leda fram till det definitiva beslutet oavsett hur beslutsunderlaget ser ut. Brukarnas 
önskemål och krav, arbetsmiljöfaktorer, byggtekniska möjligheter och komfortkrav har en 
tendens att ständigt underordna sig pengarna. I denna fallstudie har dock fastighetsägarens 
och hyres-gästens gemensamma ambitioner kunnat omprioritera vissa frågor kring 
exempelvis arbetsmiljö till en högre nivå. Ett långsiktigt perspektiv har präglat 
diskussionen för olika val och beslut. Miljöambitionerna har gett detta projekt en god 
projektion på både arbetsmiljö och mer generella och globala miljökrav. Fastighetsägarens 
arbetssätt grundat på regeringens uppdrag har också gjort projektet unikt och exempelvis 
lett till en stor flexibilitet gällande vissa frågor för hyresgästernas bästa. Här har goda 
långsiktiga relationer varit ledord som också fått beslutsordningen ändrad. Ett exempel på 
detta är de tjugofemåriga hyreskontrakt som undertecknats för delar av campusområdet. 
På många sätt har byggprojektet Campus Östersund varit ett unikt projekt. För det första 
bildar de befintliga byggnaderna en viktig grund eftersom de är medvetet utformade för 
den enskilde individens behov för god hälsa och välmående. Många kvaliteter var redan 
inbyggda. De kraftiga styrningarna från exempelvis byggnadsminnesförklaringen gav 
snäva ramar men har också kunnat innebära en utmaning att klara av. De kraftiga 
kontrasterna mellan ett militärt regemente och verksamheten i en modern högskola har 
krävt en extra ansträngning från de inblandade aktörerna. Fastighetsägarens tydliga 
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uppdrag i en region som avfolkas kanske kan ge nya utvecklingsmöjligheter. Slutligen har 
projektet varit unikt eftersom man tydligt uttalat en helhetssyn på process och 
produktutformning från de båda huvudaktörerna, till exempel har olika miljövärden 
iakttagits under hela processen. 
 
 
 

UKN== _êìâ~êãÉÇîÉêâ~å=
Enligt den tidigare teoretiska genomgången av frågan varför man bör arbeta med 
brukarmedverkan finns olika positiva argument. Vinsten kan finnas för den egna organisa-
tionen i att företagets arbetsmiljö skapas gemensamt. Känsla att vara delaktig i en 
förändringsprocess som ofta följer ett byggprojekt ger en bra och positiv effekt. 
Arbetsmiljön och gemenskapen mellan medarbetarna skapas i en gemensam process som 
kan ge en bra och produktiv miljö.  Investeringens storlek och dess uteffekt är dock 
fortfarande svår att mäta eftersom så många olika faktorer samspelar i en känslig och 
svårgripbar konstellation. Dålig intern information kan tillexempel ge underlag för 
ryktesspridning och försvåra skapandet av den viktiga förtroendefulla andan som bör 
finnas för att ge ett positivt resultat. Respekten för den gemensamma processen är kanske 
den viktigaste framgångsfaktorn, liksom tydlighet och öppenhet. Detta är begrepp som 
traditionellt inte brukar användas bland alla entreprenadjuridiska och byggtekniska termer 
i ett byggprojekt. 
 
Fastighetsägaren är den aktör som behöver ha det tydligaste argumentet för att starta ett 
byggprojekt med ambitionen att låta brukarna delta i processen. Här kan finnas en önskan 
och vetskap om att långsiktiga relationer mellan förvaltare och hyresgäst är ekonomiskt 
intressant eftersom frekventa hyresgästbyten innebär fördyringar. Fastighetsägaren har en 
viktig roll genom att initiera projekt och sedan förvalta det som byggs under lång tid. 
Ansvaret och kompetensen samspelar för att arbeta fram strategier i förvaltningen. 
Hyresgäst och kund som begrepp i fokus har alltmer kommit in som en naturlig drivkraft 
i seriös fastighetsförvaltning. Detta ger effekter både för individen det vill säga den 
enskilde hyresgästen, för företaget men också i ett samhällsperspektiv eftersom 
fastigheternas värde utgör en stor del av de nationella förvaltade tillgångarna.  
 
Att bygga rätt produkt är också ett viktigt argument för brukarmedverkan. Byggbranschen 
omsätter stora resurser och resultatet av produkten påverkar både individ och samhälle. 
Speciellt har vi sett att misstagen ger stora gemensamma kostnader för samhället om 
tvister och sjukskrivningar blir en del av resultatet. Denna ansvarsfråga är inte speciellt 
tydlig i en pågående diskussionen om branschens förändring. 
 
I tidigare kapitel beskrivs hur Jan Larsson ser på experternas övertagande av brukarens 
formulering av sina behov i vardagsmiljön och stadsmiljön. Det är möjligt att den här 
beskrivningen kan ha en viss anknytning till dagens nyväckta insikt om vikten av kund-
fokusering och att åter låta brukaren delta i gestaltningsprocessen. En reaktion som kanske 
har uppkommit för att man i processen gjort en typ av omyndigförklarande av den 
enskilde individen. 
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UKO== eáåÇÉê=çÅÜ=ã!àäáÖÜÉíÉê=ãÉÇ=Äêìâ~êãÉÇîÉêâ~å=
Genom att starta ett program- och projekteringsarbete där brukarens krav och önskemål 
skall tas tillvara, startar man förutom själva byggprocessen, en process i kundens 
organisation. Beredskapen för denna interna verksamhetsprocess verkar inte alltid vara så 
hög. Vid frågan efter vilka önskemål och krav som hyresgästen har inför exempelvis en 
ombyggnad, startar en intern process som ”drabbar” byggprocessen. Möjliggör 
ombyggnaden dessutom ett nytt arbetssätt och ny struktur av organisationen, är det 
ibland svårt att skilja projektet från denna interna organisatoriska process. Att vara med 
om att skapa sin egen arbetsmiljö ger olika grad av engagemang och förväntningar i 
brukarens organisation. Beredskapen för denna typ av händelseutveckling bör finnas både 
hos hyresgästen samt hos konsultteamet som utgör ”frontlinjen”.  
 
I detta projekt som gällt att följa ett militärt regementes förvandling till högskola finns 
också en tredje process; det blir värdeladdat när ett militärt område skall byggas om och i 
framtiden skall inrymma en akademisk verksamhet. Det finns i grunden ett direkt 
motsatsförhållande mellan den militära ordningens struktur som färgats av i 
byggnadsbeståndet och de krav på en kreativ miljö som högskolan vill ha. Symbolerna, 
såväl fysiska som osynliga, för den militära ordning och den miljö som befrämjar fria 
tankar inom forskning och vetenskaplighet kan närma sig en kollisionskurs. Att hela 
området dessutom har ett kraftfullt skydd genom att vara förklarat som byggnadsminne 
förenklar inte heller förvandlingsprocessen. Det blir i princip en samhällsfråga när 
minnesmärken och bevarandefrågor diskuteras. Antalet personer som kan ha synpunkter 
på förändringar av ett byggnadsbestånd i den här skalan, blir i stort sett obegränsat. 
 
Ett projekt av denna storlek startar en process som har förgreningar långt utanför de 
egentligen berörda parterna. Länsstyrelsens och kommunens roll med sina styrmedel har 
därför varit viktiga aktörer i ett projekt som detta. Dessa aktörer utgör ”möjliggörare” för 
att uppfylla brukarens krav och önskemål i projektet.  
 
Vi är inte vana att prata om upplevelser i samband med byggprojekt. Den praktiska och 
tekniska vokabulären tar ofta överhanden. Det är ofta genomförandefasen och bygg-
produktionen som arbetet fokuseras på i ett byggprojekt. Kontakten med brukaren har 
traditionellt varit att lyssna av en presumtiv hyresgäst samt att komma tillbaks till 
ritbordet med en lista på rumssamband och storlek på rum uttryckt i kvadratmeter. Andra 
formuleringar skrivs sällan ner, men är en del i arkitektens roll att uppfatta i mötet med 
beställaren och kunden. Rollen att tolka kundens önskemål, byggnadens möjligheter och 
begränsningar samt att planera för framtida expansionsmöjligheter tillhör arkitekten. Kan 
en enda individ ha en rimlig möjlighet att klara av detta i ett storskaligt projekt? 
 
Kunskapen om byggprocessens olika faser, ekonomiska och juridiska ramar samt styrande 
regler och normer bör brukaren känna till. Påverkansmöjligheten är stor i ett inledande 
skede. Faran är att man så här tidigt mer tänker i stora och generella drag och inte har 
motivet att tänka in sig själv och egna behov. Detaljnivån i brukarens tankekedja går från 
de generella frågorna till de mer detaljerade, som till exempelvis gemensamma fikaplatser, 
konferens-utrymmen till den egna arbetsplatsen. När projekteringen har gått relativt långt 
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kommer tankar fram kring; var skall jag sitta och var skall mitt skrivbord stå? 
Förhoppningsvis sker detta i tid för att kunna ändra på detaljer. Men detta sker med 
risken att utlösa en dominoeffekt som påverkar stora delar av projektet. Man låses i det 
övergripande systemet och de generella lösningar som har bestämts i projektet ganska 
tidigt i processen. 
 
Kommunikation och kontinuerlig information är a och o i projekt med brukarmedverkan. 
Det kan inte informeras för mycket i byggprocesser. Speciellt de generella låsningarna bör 
informeras ut i organisationen, även om inte alla går att förhandla och förankra med alla 
enskilda. Det är nödvändigt att det finns förtroende för dem som leder projektet. Tystnar 
flödet med information uppstår snart rykten som är ogrundade men i vissa fall är riktiga. 
Känslan av att ”vara med” i projektet för hyresgästen är viktig och bör inte underskattas. 
Att skicka ut information om allt, även sådant som kan tyckas är oviktigt hjälper till att 
hålla dialogen igång. I vilken form som detta skall ske är en av nyckelfaktorerna för att ge 
rätt anda i projektet. Det bör kunna bygga på egen aktivitet det vill säga att man själv 
måste hämta information på en aktiv hemsida eller liknande. Detta räcker dock inte som 
enda informations-källa. En kort beskrivning av projektets aktuella utveckling bör även 
skickas ut i någon form. 
 
Brukarmedverkan i en stor organisation bygger på att man har representanter i 
arbetsgrupper. 
Dessa personer bör vara motiverade, ha marginal i sin tjänst att arbeta med 
representantskapet samt ha förtroende från övriga medarbetare. När det dyker upp frågor 
kring framtida behov kan det uppkomma svårigheter med insyn i den egna 
organisationen. Ledningsgruppen har här en viktig uppgift att informera 
representantskapet om vad som är gällande. Beredskap bör också finnas att ta om hand 
formuleringar och förändringar i struktur och arbetssätt. Frågor som ”legat under ytan” 
har också en tendens att komma upp i frågorna kring framtida förändringar. 
Organisationens interna process bör om möjligt löpa parallellt och förankras inför mötena 
med konsultteamet. Medvetenheten om att ett byggprojekt i denna skalan i princip är ett 
förändringsarbete bör kunna betonas. 
 
Exempel på frågor för en fortsatt diskussion: 
Vad är rätt kvalitet? Det finns en koppling till projektets totalekonomi som kanske 
omtalas i en alltför liten omfattning. Brukaren bör ha kopplingen mellan önskemål och 
eventuella kostnadseffekter klart för sig. Det är en fördel om informationen är tydligt 
uttalad väldigt tidigt i projektet. Prislapp på alternativa krav/önskemål och synliga effekter 
på hyresnivån bör klargöras. Faran är att kompromisser och avskalning av alternativ vid 
hyresförhandling gör stor skada i processen. Många timmars dialog riskerar att gå förlorad 
och därmed det viktiga förtroendet som bör finnas mellan parterna. Känsla av 
uppgivenhet kan sprida sig , - ”det är ingen idé att bry sig, det blir ändå inte som vi vill”. 
 
Brukarnas kunskaper kan om de används rätt samverka för ett bra resultat, med den 
begränsningen som tidigare diskuterats om en eventuell gräns för att skapa det ”speciella” 
istället för att skapa generella lösningar som är användbara för senare hyresgäster. Här har 
de inblandade konsulterna ett stort ansvar att tala för ”husets bästa” utifrån de 
förutsättningar som varje projekt har. Eftersom vi har ett stort gemensamt kapital i de 
redan byggda fastigheternas ytor är detta kanske speciellt viktigt vid ombyggnader. 



Brukarmedverkan i byggprocessen –en fallstudie 

 117

Byggnadsteknik och planlösningar ger en viss begränsning i möjligheterna vid en 
ombyggnad och anpassning till en ny verksamhet. Dialogen bör därför stärkas med den 
pedagogiska uppgiften att förklara för de nya hyresgästerna var begränsningar och 
möjligheter finns i projekteringsprocessen. Kan brukarnas medverkan på något sätt 
påverka projektet i negativ riktning när det gäller färdig produkt och ekonomiskt genom 
fördyringar? Ja, teoretiskt finns nog möjligheten men byggherrens organisation bör kunna 
styra i rätt riktning. Speciellt varsamt bör man behandla frågor som gäller önskemål från 
brukaren som ger en ökad risk för dåliga lösningar i framtida arbetsmiljön samt problem 
under byggskedet. För de parter som finns med i dialogen krävs en pedagogisk kompetens 
för att förklara och styra projektet så att alla parter är nöjda. 
 
 
 

UKOKN==j!íÉí=ãÉää~å=íî™=î®êäÇ~ê=
Hyresgästerna har ett stort ansvar i att formulera sig om något som kanske är otydligt och 
svårt att definiera även för dem själva. Vårt samhälle tränar inte individen att beskriva och 
formulera detta som är vardagsnära och fullständigt självklart. Bostaden och arbetsplatsen 
utgör den fysiska ramen för vårt liv under många timmar per dag. Men det är tyvärr ofta i 
negativa sammanhang som vi gör ett tappert försök att beskriva en rumsupplevelse. Har vi 
exempelvis klagomål på dålig luft eller otillräckligt ljus ber vi hyresvärden att rätta till 
felet. Den goda miljön beskrivs sällan med formulerade begrepp utanför arkitektkåren. 
Projekt med brukarmedverkan ger därför en unik möjlighet att börja bygga en 
kunskapsbank som innehåller formuleringar kring rumsupplevelser som uttrycks av dem 
som inte är ”experter”. 
 
Svårigheten kommer när dessa synpunkter skall förankras och ledas vidare i byggprocessen 
genom beskrivningar och ritningar. Ord ersätts med siffror med mera och fler aktörer 
kopplas in, exempelvis olika tekniska konsulter. Det uttalade önskemålet och 
beskrivningen av den fysiska miljön saknar vi delvis verktyg för idag. Tidigare i texten 
beskrivs ett innemiljö-dokument som med god ambition spreds hos brukarna för att 
stämma av kraven på innemiljön. Tyvärr fick inte detta dokument någon effekt eftersom 
ingen kunde tolka och översätta olika gränsvärden och andra traditionella mätvärden. 
Även de tekniska konsulterna erkände att man inte såg denna sammanställning som 
särskilt användbar. Genom datorstödd informationshantering kan vi bygga broar över från 
konsultteamet till brukarna. Med tredimensionella och rörliga bildsekvenser kan dialogen 
beskrivas omsatt i ritningsunderlaget och därmed bekräftas av hyresgästen. –”Ja , det var 
så här jag menade.” 
 
En positiv erfarenhet av kundrelationer har jag fått möjlighet att prova i min roll som 
arkitekt i mitt eget företag. Jag har upplevt skillnaden mellan att var en medarbetare i ett 
större företag där man bara arbetar med en del av processen till att ta helhetsansvaret från 
idé till färdigt projekt. Det moment som jag har fått stor respekt för, är den stund då 
överföring av kunskap, tankar och idéer överlämnas i det direkta mötet. Att vara på den 
aktuella platsen tillsammans med kunden/brukaren, ger en helt annan start i 
tankeprocessen, jämfört med att ta över skisser och programunderlag som någon annan 
samlat in. Det överföringsglapp av information mellan brukare och konsulter som jag valt 
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att studera har jag även upplevt inom det egna ledet, i yrkesteamet. Även om man pratar 
samma ”språk” innebär en överlämning av information ett visst urtapp av väsentligt 
innehåll och kan förhindra att man når fram till ett resultat som helt bygger på 
kundens/brukarens krav och önskemål.  
 
Efter en ”teknisk” utbildning måste jag erkänna att jag genom fallstudien har insett att det 
finns fler sidor av samma värld. De flesta problem eller oklarheter i en teknisk värld kan 
ofta lösas med formler, skisser eller i en dialog med annan tekniskt utbildad personal. Det 
framstod ganska tidigt i forskningsarbetet att de tekniska begreppen inte räckte till för att 
beskriva vad som pågick i fallstudien. Den tekniska begreppsvärlden är på något sätt 
enklare och mer avgränsade, har fler självklarheter och oftast går frågorna att räkna ut med 
formler eller mätvärden. Den har för mig i alla fall varit ett tryggt, välkänt och självklart 
sätt att kommunicera. Genom att följa kurser på andra institutioner än de tekniska, har 
jag både fått nya teoretiska kunskaper och tillgång till en ny begreppsvärld. Möten och 
diskussioner med andra studenter har också varit mycket givande. Vid grupparbeten har 
kopplingen mellan hur vi tänker utifrån våra egna ”plattformar” och värdegrunder varit 
uppenbar. Är man ekonom, psykolog, statsvetare, sociolog eller teknolog kan till exempel 
tolkningen av ett enda ord vara annorlunda. Denna förvärvade insikt har gått parallellt 
med mitt forskningsarbete och har hjälpt mig att förstå det fenomen som jag valt att 
beskriva. Jag är övertygad om att jag i framtiden inte kommer att arbeta som tidigare, i 
min roll som arkitekt. Studierna har gett en större respekt för den process som involverar 
brukaren. Utbildningstiden är den viktigaste tiden för dessa grundläggande värderingar 
och attityder i våra yrkesroller och därför vilar ett stort ansvar på utbildningsaktörerna att 
bygga in möjligheter för ett ökat inflytande från brukarna i byggprocessen. Det finns 
ingen genväg till kundfokuserat arbete.  
 
 
 

UKP== fÇÉ~äéêçÅÉëë=
 

UKPKN==eìê=â~å=éêçÅÉëëÉå=Ñ!êÄ®ííê~ë\=
Brukaren i denna fallstudie hade inte hunnit formulera sina krav innan 
projekteringsstarten eftersom beslutet om lokaliseringen till A4 kom ganska snabbt. Detta 
kan tyckas märkligt eftersom diskussionen och utvärderingsarbetet om var högskolan 
skulle lokaliseras var en lång och utdragen process. Etableringsmöjligheterna hade två 
huvudalternativ. Det ena var en central etablering i Östersund men det fanns också många 
som förespråkade Frösö strand, som var ett av de andra alternativen för 
högskoleetablering. Att A4 valdes som lokaliserings-plats försvårade nyttjarmedverkan till 
en början. Det mentala motståndet till det militära området förlängde med all säkerhet 
förankringsprocessen. Det finns fortfarande uttalade synpunkter inom Mitthögskolan som 
ställer frågan hur vissa lösningar hade tagit sig ut på Frösö strand. Detta motstånd skall 
man nog inte underskatta i en förändringsprocess som det egentligen varit frågan om här. 
Hur stor effekt i negativ riktning som det har betytt är väldigt svårt att bedöma. Däremot 
kan man nog våga påstå att en högre motivation och samsyn från början kunde förenklat 
förankringsskedet hos brukaren. 
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Man kan säga att processen till viss del varit omkastad i sin turordning. Upparbetningen 
och formuleringen av verksamheten av det nya Campusområdet har till viss del fått ske 
efter systemhandlingsskedet. 
 
 
 

UKPKO=ûê=íçí~ä=âçããìåáâ~íáçå=ã!àäáÖ\==
Den stora mängd information som hanteras i ett byggprojekt av den här relativt stora 
skalan är omfattande. Informationen tolkas, skrivs och redigeras av många aktörer. Frågan 
är om en enskild individ kan klara av tolkningen och hanteringen ensam? Kan enbart 
tekniker klara av tolkningen från brukargruppen? Idealet måste vara att man utser ett 
”tolkningsteam” som arbetar för att bygga den bro som behövs mellan hyresgästerna och 
konsultteamet. Tekniker, arkitekter, sociologer, beteendevetare och kreatörer (konstnärer) 
kan tillsammans eventuellt komma ”så nära som möjligt”.  De olika kompetenserna kan 
tillsammans tolka den signalsändning som skall översättas till ritningar, beskrivningar och 
underlag för entreprenad-avtal. Att blanda olika professioner samt att även mixa manligt 
och kvinnligt tänkande kan också förenkla översättningen. Det kan vara lämpligt att 
efterlikna brukargruppens sammansättning, där man även bör se över representation för 
olika åldrar, kulturell bakgrund mm. Förståelsen av det som kommer fram ur 
nyttjarmötena skall i sista ledet även nå Entreprenören som skall bygga det önskade huset 
inom ekonomisk ram och avtalad tid. 
Tydligheten i beskrivningen bör därför vara hög. Speciella och unika lösningar måste 
lyftas fram. 
 
En annan ideal situation kan vara att skapa en ”maktfri zon” inför och under arbetet med 
brukarna. De ingående parterna bör veta vem som gör vad och varför. En tydlig 
genomgång där spelregler av mer formell karaktär avhandlas bör förekomma tidigt.  
 
    ekonomiskt 
Aktörerna bör klargöra :     intresse strategiskt 
 

 internt
roll/ansvar i projektet 

 

direkt 
makt indirekt 

 
 
En stor insyn i varandras verksamhet och villkor är en annan fördel som aktörerna bör 
skaffa sig tidigt i projektet. Denna kunskap sipprar annars in så småningom under 
projektets framåtskridande. Men det kan ta lång tid att skaffa sig den här helhetsbilden. 
 
Begrepp som förtroende, respekt och ödmjukhet är andra smidighetsfaktorer som kan 
skapa den samsyn som projektet helst skall ha som grund. Att arbetsglädje och trivsel 
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dessutom brukar vara en bieffekt av dessa begrepp är positivt. Kommunikationen kan 
också underlättas om man ser varandra som medpart och inte som motpart i projektet. 
Det största hotet mot en smidig process kan t ex vara prestige och ett ständigt 
positionsmarkerande. Det tar kraft ur aktörerna, tar mycket tid och ger därigenom en 
ekonomiskt negativ effekt. Risken att dessutom inte kommunicera särskilt bra ökar om 
man inte vill förstå. Det finns en uppenbar risk att samtliga aktörer förlorar på det hårda 
spelet. Vad är ”rätt kvalitet”?  Hur mäter man att kunden är helt nöjd? Detta är en viktig 
fråga som man ständigt måste jobba med som förvaltare. Det är ju även outtalade behov 
som skall tillfredställas. Genom att arbeta med ständiga förbättringar och 
erfarenhetsåterföring främjar man företagets utveckling och strategi. Fastighetsägarens 
möjlighet att vara aktiv i sin förvaltning ger en ständigt pågående dialog och process även 
efter projektering och produktion av ett bygge. 
 
En utveckling av entreprenadjuridik och entreprenadformer är önskvärt. Myndighetskrav 
och styrinstrument samt finansieringsalternativ är andra faktorer som i högsta grad kan 
utveckla branschen. I byggbranschen är stora ekonomiska värden inblandade och därför 
utgör regelverk och avtal en stor del av kommunikationen. En mental omställning 
tillsammans med dessa styrinstrument måste gå hand i hand. Om obalansen mellan vad 
man vill och vad man i realiteten kan göra för att förbättra kvalitén blir för stor riskerar 
man att luften går ur och man får en tillbakagång i utvecklingen. Det blir lättare att ta till 
det gamla invanda och trygga systemet/arbetssättet. 
 
 
 

UKPKP==c!êëí™ÉäëÉ=çÅÜ=âçãéÉíÉåë=Ñ!ê=~íí=Ü~åíÉê~=éêçÅÉëëÉå=
En av mina viktigaste egna reflektioner och en delvis ny insikt har varit att processen med 
brukarmedverkan har ett så stort inflytande på ett byggprojekt. Möjligheten med att följa 
och reflektera över vad som ”egentligen” händer i ett storskaligt byggprojekt har gett en 
överblick också på hur både individ och omgivande samhälle medverkar i en gemensam 
process. 
Tydligheten och respekten för de processer man startar har inte varit särskilt uttalade i 
denna fallstudie. Påverkansgraden av delprocesser på omgivning och för Mitthögskolans 
egen organisation har varit mycket större än de resurser som satsats för att höja 
smidigheten i projektarbetet. Vid flera tillfällen har exempelvis arkitekterna fått frågor och 
synpunkter som helt har varit kopplat till Mitthögskolans interna omorganisation eller 
ramar. Otydligheten har ibland skapat förvirring och därmed klart försvårat dialogen och 
därmed förlängt program-arbetet. Ett byggprojekt innebär också stora förändringar hos 
hyresgästen. Ledning och organisation hos hyresgästen bör ha en beredskap för denna 
process.  Kombinationen med en stor intern omorganisation och ett stort programarbete 
för ett byggprojekt innebär var och en stora ansträngningar i en organisation. 
Ansträngningen blir än större när ett stort ekonomiskt bantningspaket ”drabbar” 
organisationen mitt i byggprocessen. Som länk mellan de aktiva aktörerna hade kanske 
neutrala ”pålitliga” representanter som leder arbetet med program och projektering varit 
en framgångsfaktor. Tillit är en av de viktigaste grundpelarna om man vill eftersträva en 
god kommunikation. Känslan av misstänksamhet och opålitlighet kan därför vara 
förödande i denna typ av process. 
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Respekten för varandras ansvar och roll kan man bygga upp genom en större insats av 
kunskapsbyggande tidigt i processen. Alla delaktiga måste ha en gemensam bas av 
kunskap att stå på för att kunna arbeta med lika förutsättningar. Känslan av att inte hänga 
med exempelvis i den tekniska begreppsvärlden kan skapa det underläge som inte gagnar 
processen. Här kan exempelvis arkitektens roll användas som pedagogen som leder in de 
berörda aktörerna i program och projekteringsarbetet. Tydlighet kan bestå i att beskriva 
vilka processer man startar redan när att börja planera och skriva program. ”Samtliga 
aktörer träder in i detta samarbete med sin respektive föreställningsvärld vilket vi antar 
påverkar projektets utformning. Verksamheten inom respektive organisation bedrivs 
utifrån de, inom den specifika organisationen, existerande referensramarna och 
normsystemen” skriver Ericson och Johansson (1994). ”Men samtidigt som de olika 
aktörerna var och en tillhör sin speciella kultur så är de också delaktiga i en gemensam 
kultur, byggsektorn, där andra sociala villkor och förhållanden bildar bas för 
kunskapsproduktionen.” 
 
Engagemang hos samtliga aktörer är nödvändigt för ett aktivt program- och 
projekteringsarbete. Även kunskap behövs för att mobilisera den energi hos brukarna som 
krävs för att de ska engagera sig i processen. Någon av aktörerna bör kanske ha 
beteendevetenskapliga och pedagogiska färdigheter?  Krävs det förändringar i utbildning 
av arkitekter och övriga verksamma konsulter? Kanske man bör titta igenom och bemanna 
organisationen på nya sätt inför ett stort byggprojekt. Vilka kompetenser bör vara aktiva i 
stora byggprojekt med företag, institutioner med flera inblandade för att underlätta dialog 
och produktion? 
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Fortsatt forskning behövs för att få brukarnas önskemål synliggjorda och tillgodosedda i 
byggprocessen. Verktyg och modeller för att förbättra kommunikationen mellan aktörerna 
skulle kunna hjälpa till i i formulering och dialog. Kompetens och arbetssätt hos de 
aktörer som handleder brukaren för att kunna delta i de olika skedena behöver utvecklas. 
Hur stämmer exempelvis arkitektutbildningen med rollen som yrkesverksam aktör i de 
nya samverkansformerna i byggbranschen. Ekonomisk och juridisk kompetens har en 
grundläggande betydelse för ansvarsfördelning och möjlighet till inflytande i ett 
byggprojekt. Vem tar den nödvändiga pedagogiska rollen i byggprojektering med 
brukarmedverkan? Den svenska arkitektutbildningen innehåller få kurser i dessa ämnen. 
Vilka konsekvenser får detta i en framtida arbetsmarknad? Hur kan man anpassa 
utbildningen till den europeiska marknaden? Stämmer självbilden med andra aktörers bild 
av arkitektrollen? Om inte, vad är anledningen till detta? Även samverkansmöjligheterna 
mellan konsulterna kan förbättras i processen om man grundlägger gemensamma 
målsättningar under utbildningen. Det vore intressant att undersöka vilka värderingar och 
attityder som finns på de olika utbildnings-programmen. Konserverar vi Arkitekt- och 
Ingenjörsrollen och synen på varandra redan under utbildningen? 
 
Det skulle vara intressant att studera vilka aktörer och vilka olika metoder och verktyg för 
kundfokuserad produktutveckling som kan stödja brukarnas påverkan av projektering och 
utformning av arbetsplatser. Även arbetssätt och samverkan mellan de olika inblandade 
aktörerna samt vilka kunskaper som behövs för att få processen att bli smidig och 
ekonomisk kan vara en intressant fortsättning på detta arbete. Det vore också intressant 
att se hur brukarmedverkan påverkar produktion, produktionskostnader och slutlig 
hyresnivå. Att följa pågående forskning inom företagsekonomi och organisation, 
beteendevetenskap, kvalitet, byggteknik och entreprenadjuridik är kanske möjligt genom 
att bilda fler forskargrupper och att anordna seminarier mellan redan bildade 
grupperingar. En större överföring av kunskaper och tankar mellan ämnesområdena skulle 
säkert främja utvecklingen inom byggbranschen.  
 
Den goda och långsiktiga byggprocessen kräver annorlunda samarbetsformer med juridik 
som stödjer de nya partsförhållandena. En större upprepningsgrad av byggdelar och 
konstruktioner ger byggandet den systematisering som kan ge lägre produktionskostnad. I 
kombination med en utveckling av regler, normer och arbetssätt ger man förutsättningar 
för att ge hyresgästen en lägre hyreskostnad. Men detta kräver anpassning av aktörerna till 
nya samarbetsformer och sätt att se på sin roll i den gemensamma byggorganisationen. 
Utmaningen ligger i att formge och producera inom snävare ramar. Åttiotalets byggvillkor 
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kommer aldrig att upprepa sig och inte heller miljonprogrammets misstag skall upprepas. 
Industrialiserat byggande med kunden i fokus kan vara en möjlig väg för att undvika 
detta. Utformning med omsorg kombinerat med bra funktion och ekonomi kräver en 
tidig dialog och återföring av erfarenheter. Byggbranschens aktörer innehar en stor 
kompetens.  Utmaningen finns i att ge möjligheter och arbetsvillkor som möjliggör 
användandet av den samlade byggkunskapen. 
 
Byggbarhet är ett begrepp som föreslås vara samlande för de aktörer som är involverade. 
Är inte huset byggbart ur ett smidigt tekniskt och funktionsperspektiv är det inte heller 
möjligt att finansiera på ett godtagbart sätt. Arkitektens utmaning och ansvar ligger i att 
delta i processen med kunskaper om form, funktion och estetik kombinerat med ett 
ekonomiskt och socialt perspektiv. Även brukaren bör kunna ledas in i byggprocessen 
med Byggbarhet som mål, t ex med hjälp av pedagogisk kompetens. Denna aktör bör på 
ett enkelt sätt kunna tydliggöra de moment som är viktigt att delta i för att kunna påverka 
det byggda resultatet på ett positivt sätt. Den pedagogiska kompetensen kan vara en 
arkitekt med rätt verktyg med sig från sin utbildning. För att klara uppgiften är det viktigt 
att ha en klar bild av de andra aktörernas roller, kompetenser och arbetsvillkor. Om man 
tror att brukarens involvering i byggprocessen är viktig som drivkraft och en större garanti 
för att bygga rätt produkt, måste det tekniska teamet ”möta” hyresgästerna både i 
begreppsvärlden och genom sitt arbetssätt. Genom denna tidiga och tydliga dialog finns 
en möjlighet att konstruktionsidéer och bra material- kombinationer diskuteras mera än i 
den traditionella byggprocessen. Det samlande begreppet Byggbarhet kan därför bli en 
länk mellan brukarnas involvering och deltagande i de tidiga skedena till produktionen. 
Grundprinciperna löses och system beslutas tidigt vilket kan medföra att dyrbara 
förändringar i produktionsskedet inte behöver bli så omfattande. Ett mer systematiserat 
byggande skulle kunna bli ett val om brukaren också får stöd att se fördelarna med en mer 
rationell byggproduktion. Även om detta hämmar antalet alternativa lösningar för den 
blivande hyresgästen så kan ett mer ekonomiskt val kännas mer motiverat. Man kan 
undersöka effekten av vad som händer om man leder in brukaren redan i 
gestaltningsskedet i kunskaper kring vissa produktionsfördelar. Om man tillsammans har 
som slutmål att nå den optimala produkten, brukarutvärderingen följa parallellt med 
produktionsanalysen vilket borde kunna ge positiva effekter för den slutliga produkten. 
 
Nedan följer några frågor som det kan vara angeläget att besvara genom fortsatt forskning: 
• På vilket sätt påverkar brukarnas medverkan i byggprocessen arbetssätt och 

organisation i planering och projektering samt i färdigställandet av produkten? 
• Blir Byggbarhet bättre om man har med brukarnas engagemang i projektering och 

produktion? 
• Kan begreppet Byggbarhet bli en positiv länk mellan brukarmedverkan och industriellt 

byggande? 
• Finns det en gräns för hur mycket inflytande de blivande hyresgästerna kan ha med 

tanke på en långsiktigt hållbar lösning? 
• Hyresgästernas inflytande får effekter på planlösningar och materialval även efter 

hyreskontraktets utgång. Hur passar detta nästa hyresgäst? 
• Vilken av aktörerna talar för husets bästa? Om det är arkitekterna  - har man då fått 

med sig verktygen för ett sådant ansvar i utbildningen? 
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• Hur hanterar och balanserar aktörerna det positiva med brukarnas medverkan 
samtidigt som man vill använda sin kompetens och erfarenhet om vad som är den 
bästa och mest långsiktiga lösningen både ekonomsikt och tekniskt? 

• Kan en bättre samverkan mellan aktörerna, även brukarna stödjas av en bättre attityd 
till varandra som grundläggs under utbildningstiden av arkitekter och ingenjörer? 
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