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Förord 
Att bygga ändamålsenliga lokaler är svårt – att sedan få lokalerna att användas på rätt sätt 
kan vara ännu svårare. För att undvika det här problemet är det viktigt att lyssna på dem 
som ska använda lokalerna. Detta kan låta som en självklarhet men är ofta svårt att göra i 
praktiken. För att lyckas är det viktigt att ha ett strukturerat tillvägagångssätt med en 
målmedveten informationsinsamling. Ofta är tiden en bristvara och därför är det extra 
viktigt att prata med rätt person och ställa rätt frågor. 

I den här rapporten presenteras smakprov på sex olika metoder för att kommunicera med 
viktiga intressenter vid byggprojekt. Samtliga metoder är beprövade och används 
regelbundet i olika kommuner runt om i Sverige. I slutet av rapporten får vi ta del av 
erfarenheter från Falköpings kommun där man använde sig av metoden Designdialog vid 
bygget av en gymnasieskola. Dessutom får vi läsa om Västra Götalandsregionens 
användning av metoden Design med omtanke vid lokalförändringar i ett vårdcentrum i 
Göteborg. 

Denna rapport är författad av Ann-Sofie Borglund, Mitt Ordval. 

Projektet har initierats och finansierats av Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig 
sektor (UFOS). Här ingår Sveriges Kommuner och Landsting, Akademiska Hus, 
Fortifikationsverket samt Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare genom 
Statens fastighetsverk och Specialfastigheter. 

 

Felix Krause och Sonja Pagrotsky, Sveriges Kommuner och Landsting, har varit 
projektledare. 

 

Stockholm i september 2013  
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Inledning 
Är det dags att bygga en ny fastighet eller bygga om en befintlig lokal? Ta då tillfället i akt 
att först prata med representanter för brukarna, arkitekterna och byggherren, för det finns 
mycket att vinna på att tänka efter före – och att göra det gemensamt. Investeringar i lokaler 
har stor strategisk betydelse eftersom de är långsiktiga, binder kapital och framförallt 
påverkar organisationens förmåga att utöva sin verksamhet. Det är därför angeläget att 
lokalerna blir bra och är anpassade till den verksamhet som ska bedrivas där.  

För att lyckas med detta är det viktigt att verksamhetsföreträdaren diskuterar önskemål och 
förutsättningar med byggherren. Det är också viktigt att få med personalen som ska arbeta i 
de nya lokalerna. Ju tidigare samarbetet startar, desto bättre blir slutresultatet. Det visar 
såväl verkliga exempel som forskningsstudier. Här kan du läsa om sex exempel på konkreta 
och bra arbetssätt för dialoger om verksamhetens behov. Arbetssätten/metoderna som 
presenteras är: 

• Designdialogen 
• Design med Omtanke 
• Nyttoanalyser 
• Programarbete i tidigt skede av byggprocessen 
• Gemensam databas 
• CQB-I 

Samtliga metoder beskrivs i korthet. I anslutning till varje metod finns hänvisningar om var 
du kan få mer information om just den metoden. I slutet av rapporten finns dessutom två 
artiklar om aktörer som använt sig av Design med Omtanke och Designdialogen. Falköpings 
kommun använde Designdialogen vid bygget av den nya gymnasieskolan 
Ållebergsgymnasiet och i Västra Götalandsregionen används ofta Design med Omtanke vid 
lokalförändringar. I artikeln berättas om hur Närhälsan använde metoden vid skapandet av 
ett nytt vårdcentrum i Göteborg.  

Läs och inspireras! 
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Läs mer i Peter Frösts 
avhandling Designdialoger i 
tidiga skeden. Arbetssätt och 
verktyg för kundengagerad 
arbetsplatsutformning på 
publications.lib.chalmers.se 

Designdialogen 

I konceptet Designdialogen samlas i ett tidigt skede av en ny- och ombyggnad alla 
yrkesgrupper som kommer att vara verksamma i de aktuella lokalerna. Arbetet genomförs 
som en serie workshops och leds av ansvarig arkitekt. Tillsammans arbetar arkitekter och 
lokalanvändare för att beskriva hur verksamheten ska fungera i framtiden och hur detta kan 
omsättas i utformning av lokaler och byggnader. Genom att arkitekter och lokalanvändare 
träffas i ett tidigt skede undviks problem senare i processen och projektet får en högre 
kvalitet. Då ökar också möjligheterna att det kommer fram idéer och kunskap som leder till 
bättre och mer innovativa lösningar.  

Arbetsmötena är tydligt strukturerade och är 
fokuserade på att utbyta erfarenheter, formulera mål 
och ta fram lösningar. Deltagarna får bland annat 
beskriva hur de vill arbeta. Dessa önskemål omsätts 
med hjälp av designmetodik i olika steg till visuella 
skisser och modeller över lokalerna, där detaljgraden 
ökar vid varje möte. Oftast genomförs 3–5 workshops 
med 2–3 veckors mellanrum.  

Designdialogen är utvecklad av Peter Fröst, som är arkitekt på Sweco och professor på 
Chalmers. Doktoranden Johanna Eriksson vid Chalmers undersöker nu i sin forskning hur 
brukare kan identifiera och uttrycka vad de behöver i arbetet med Designdialogen.  

Näst sist i denna rapport kan du dessutom läsa en intressant artikel om hur Falköpings 
kommun använde Designdialogen vid bygget av nya Ållebergsgymnasiet.  
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Mer information och goda 
exempel finns i boken Design 
med Omtanke – en metod för 
hållbara miljöer. Den kan 
beställas på byggtjanst.se  

 

Mer information finns i 
skriften Nyttoanalyser för 
lokalinvesteringar som kan 
beställas på webbutik.skl.se 

 

Design med Omtanke 

Design med Omtanke (DMO) är en metod som utvecklats av Västra Götalandsregionen för 
att förändra publika miljöer. Metoden innebär att personal och verksamhetsledning arbetar 
tillsammans för att förändra arbetsmiljöer och publika miljöer. Oftast har de som vistas mest 
i lokalen minst att säga till om. Genom att jobba med DMO tillvaratas kunskapen hos dem 
som arbetar i verksamheten och de får verktyg för att skapa en bra arbetsmiljö på sina och 
besökarnas villkor. Den röda tråden är omtanke om människor och miljö. Metoden är 
praktiskt inriktad och går steg för steg igenom lokalprocessen för att uppnå en hållbar miljö. 
DMO-metoden lägger dessutom stor vikt vid tillgänglighet. Ju tidigare en grundlig förstudie 
genomförs, desto säkrare är det att rätt prioriteringar görs. Här involveras brukare, personal, 
designer, arkitekter och producenter för att ta del av olika typer av kunskap och öka 
möjligheterna att få ändamålsenliga och långsiktigt 
hållbara lokaler.  

Sist i rapporten kan du läsa om hur Närhälsan i Göteborg 
använde Design med Omtanke när man skulle 
sammanföra sex olika verksamheter inom vårdsektorn i 
en ny byggnad. 

Nyttoanalyser 

I nyttoanalyser beskrivs alla relevanta effekter av en investering i en lokal samt vilka 
hyresintäkter och förvaltningskostnader investeringen leder till. Det är viktigt att se vilka 
olika konsekvenser nya lokaler kan få, till exempel effektivare arbetsprocesser för de som 
använder lokalerna. Andra faktorer som bör tänkas igenom vid en sådan investering är hur 
verksamheten kommer att förändras, hur efterfrågan på dess tjänster utvecklas, hur det 
befintliga beståndet ser ut och så vidare. Utgångspunkten 
är att kärnverksamheten ska kunna verka i lokaler utan 
problem. Det förutsätter att lokalerna är ändamålsenliga 
och tillgängliga på rätt plats, vid rätt tidpunkt samt att de 
har rätt standard till ”rätt” kostnad.  
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För mer information och goda 
exempel läs Ju förr desto bättre – 
programarbete i tidigt skede av 
byggprocessen. Rapporten kan 
beställas på webbutik.skl.se 

För mer information kontakta 
Hans-Erik Persson, 
projektledare för utrustning på 
Landstingsfastigheter i 
Värmland, 054-61 63 36. 

Programarbete i ett tidigt skede av byggprocessen 

I samband med ny- och ombyggnation genomför byggherren ett programarbete, vilket anger 
förutsättningar för byggnationen och förväntat resultat. Programarbetet är byggherrens 
viktigaste redskap för att formulera sina krav och följa upp dessa genom byggprocessen. Ny- 
och ombyggnation innebär stora investeringar och 
påverkar verksamhet och människor under lång tid. 
Det är därför viktigt att den offentliga förvaltaren i ett 
tidigt skede av programarbetet formulerar vilka behov 
som lokalerna ska tillgodose, och att dessa krav sedan 
genomsyrar hela processen.  

Gemensam databas 
Inom landstinget i Värmland används en gemensam rumsfunktionsprogramdatabas som ett 
grundläggande verktyg vid nybyggnation. Den har alla projektmedarbetare tillgång till. 
Konsulter och entreprenörer kan hämta dimensionerande data och lokalanvändarna kan 
verifiera att projektet uppfattat deras behov och se hur dessa gestaltar sig. En gemensam 
databas minskar också risken för att viktig information försvinner under projektets gång. 
Databasen innehåller bland annat krav på invändiga utrymmen, inomhusklimat, försörjning 
och säkerhet samt komponentlistor.  

Detta arbetssätt börjar i ett mycket tidigt skede av planeringen då det upprättas ett 
rumsfunktionsprogram. I det första skedet utgår lokalplanerare och verksamhetsföreträdare 
från ett typrum, det vill säga ett rum som är typiskt för den verksamhet som ska vara i 
rummet. Trots att planering på detaljnivå inte är möjlig ännu, ger det en helhetsbild som är 
tillräckligt bra som underlag i budgetarbete och planering. I nästa skede ändras typrummen 
till unika rum med koppling till de rum som nu definierats på planritningen. I samband med 
detta förfinas rumsfunktionsprogrammet som därmed kan ligga till grund för 
detaljprojektering. De ändringar som rör verksamheten, projekteringen och budgeten 
dokumenteras löpande i databasen.  

Som regel kompletteras rumsfunktionsprogrammet med en rumsritning för att säkerställa 
utrymmesbehov och ett fungerande flöde i rummet. Denna rumsritning övergår så 
småningom till bygghandling och används som underlag vid montage av fast utrustning. 
För att man ska veta om rumsfunktionsprogrammet 
utgörs av antaganden eller färdigförhandlad verklighet 
anges hela tiden status på typrummen, de unika 
rummen och bygghandlingen. Tillsammans med en 
detaljerad tidsplan ger detta möjligheter till en 
projektstyrning med god insyn för såväl projektörer 
som verksamhetsföreträdare.  
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För mer information 
kontakta Marie Elf vid 
Högskolan Dalarna, 023-77 
84 77, eller Helle Wijk vid 
Sahlgrenska Akademin, 031-
786 61 09.  

CQB-I 
CQB-I (Content and Quality In Briefs instrument) är ett nyutvecklat verktyg som syftar till 
att bedöma innehåll och kvalitet hos lokalprogram för nya vårdmiljöer. Verktyget mäter om 
det finns en tydlig målbeskrivning utifrån användarnas behov och den verksamhet som ska 
bedrivas i de nya vårdlokalerna. Instrumentet visar dessutom om tydliga patientrelaterade 
resultatmått finns angivna. Instrumentet är utvecklat av forskarna Marie Elf vid Högskolan 
Dalarna och Helle Wijk vid Sahlgrenska Akademin. De har validerat instrumentets 
trovärdighet och relevans med hjälp av experter inom arkitektur, planering och 
vårdvetenskap. De har också testat instrumentet genom att använda det för att granska 
program skrivna i planeringsprocessen. Dessutom har en grupp lokalplanerare fått tycka till 
om hur användbar CQB-I är.  

Studien visar att gruppen ser det nya instrumentet som relevant, framförallt som guide vid 
planering av nya lokaler men också vid uppföljning av redan skrivna lokalprogram. Det 
framkom dessutom att CQB-I bidrar till en ökad dialog i 
ett tidigt skede av lokalplaneringen och leder till ett 
större fokus på användarnas behov. Dessutom ska 
resultatmått, enligt CQB-I, skrivas in i lokalprogram, 
vilket bidrar till att kvalitetssäkra processen. God 
förståelse för projektets mål underlättar uppföljning.  
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Praktikfall 
På följande sidor kan ni läsa om hur Falköpings kommun använde Designdialogen vid 
nybygget av gymnasieskolan Ållebergsgymnasiet och hur Närhälsan använde Design med 
Omtanke vid Majornas Vårdcentrum i Göteborg.  

Designdialogen – Ållebergsgymnasiet i Falköping 
I januari 2013 invigdes det nya Ållebergsgymnasiet i Falköping. Projektet startade tre år 
tidigare med Designdialogen, som är en workshop-baserad arbetsmetod för tidiga skeden, 
där utvecklingen av verksamheten sätts i fokus.  

– Det var ett effektivt sätt att få alla delaktiga, säger Stefan Danielsson, byggnadsingenjör 
och kommunens projektledare.  

Idag är det många som är stolta över Ållebergsgymnasiet. Vägen dit har bestått av en rejäl 
dos nytänkande och vilja, men också mod – modet att göra på ett annat sätt än tidigare.  

Projektet har varit ett partneringsamarbete mellan Falköpings kommun och Skanska. Det 
tidigare Ållebergsgymnasiet bestod av tre byggnader: en byggnad för yrkesutbildning, en 
med högskoleförberedande program samt en byggnad med matsal, idrottshall och 
undervisningssalar. På grund av dålig inomhusmiljö tvingades man utrymma byggnaden 
där bland annat matsalen fanns. Uppdraget var att hitta en långsiktig lösning som dessutom 
länkande samman de olika utbildningarna. Lösningen blev att byggnaderna för 
yrkesutbildning och högskoleförberedande utbildningar byggdes samman. Den nya delen av 
byggnaden som binder ihop skolbyggnaderna består av ett inomhustorg, lärosalar, bibliotek, 
kafé, administration samt tre mindre aulor. Den nya delen av skolan är navet som länkar 
samman de olika utbildningarna till en gemensam skola. För att uppnå detta har 
Designdialogen varit ett viktigt arbetsverktyg.  

– Vid intervjun inför att Falköpings kommun skulle välja arkitekt så föreslog vi att vi skulle 
arbeta enligt Designdialogen. Det är en effektiv metod att snabbt fånga verksamhetens behov 
och tillsammans utveckla idéer, vilket var viktigt med tanke på den tuffa tidplanen, berättar 
Charlotta Andersson, arkitekt på Sweco.  

Det blev Sweco som fick uppdraget, bland annat tack vare Designdialogen.  

– Vi började arbetet med Designdialogen med en gemensam resa till Köpenhamn. Vi kunde 
se på hur andra har gjort och sätta värde på det vi har, vad som är bra och vad som är dåligt, 
säger Stefan Danielsson.  

Totalt genomfördes fyra workshops, där varje workshop hade ett tydligt syfte, innehåll och 
förväntat resultat.  
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– Det var ett bra och strukturerat arbetssätt som fick oss att tänka vidare. Annars är vi 
väldigt tekniskt inriktade med ritningar och liknande. Det löste vi även nu men på ett 
annorlunda sätt, säger Stefan Danielsson, som tycker att ett par stora fördelar med 
Designdialogen är tempot och delaktigheten.  

Charlotta Andersson har jobbat med Designdialogen i flera projekt och hon håller med 
Stefan Danielsson om att tempo och delaktighet är viktiga vinster med arbetsmetoden. 

– Det är en kreativ process, men den är väldigt styrd. Man får förståelse för varandras behov 
och det ger en samlad klokskap. Som vi arbetade förut så träffade vi berörda grupper var för 
sig. Genom att samla mångprofessionella team kan vi arbeta fram en lösning som är 
förankrad hos många och deltagarna fungerar som ambassadörer för den nya byggnaden, 
säger Charlotta Andersson.  

– Det är samtidigt viktigt att förklara för arbetsgruppen att Designdialogen är ett av flera 
underlag som påverkar vår skiss. Annat som vi tar hänsyn till är bland annat platsens 
naturliga förutsättningar och de tekniska förutsättningarna, säger Charlotta Andersson.  

Fakta om Ållebergsgymnasiet 

Projektet pågick från maj 2010 till januari 2013. Arbetsmodellerna har varit partnering och 
Designdialogen, som från starten fångade upp verksamhetens önskemål och prioriteringar. 
Miljöaspekterna har också varit viktiga, vilket framförallt märks genom P-märkt innemiljö 
och Minienergihus.  
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Design med Omtanke – Majornas Vårdcentrum i Göteborg 
Närhälsan i Västra Götalandsregionen använder metoden Design med Omtanke (DMO) 
vid många av sina lokalförändringar. Ofta handlar det om att bygga om lokaler för 
verksamheter som vårdcentraler, inte sällan under tidspress. 

– Just tidspressen gör att det är viktigt att det blir rätt från början. Ledorden i DMO är att ha 
etik, engagemang, estetik, ekologi och ekonomi. Genom att fokusera på dem när projekten 
startar har vi sett tydliga förbättringar, säger Brita Nordblad, som är en av Närhälsans 
lokalsamordnare. 

Basen i Närhälsan är vårdcentraler men även barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar, 
ungdomsmottagningar, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, rehabilitering, 
gynekologi, sjukvårdsrådgivning och några specialenheter ingår i verksamheten. När Västra 
Götalandsregionen startade projektet DMO 2001 var drivkraften framförallt att öka utbud 
och efterfrågan inom hållbar design för offentlig miljö. Tanken var också att öka 
delaktigheten hos personalen vid lokalförändringar och att skapa fysiskt tillgängliga 
offentliga miljöer. I DMO-metodiken ingår fem ledord: etik, engagemang, estetik, ekologi 
och ekonomi. För att det ska fungera bra att arbeta med DMO är det viktigt att komma in i 
ett tidigt skede av planeringsprocessen så att det går att påverka slutresultatet.  

Majornas Vårdcentrum i Göteborg är ett exempel där DMO-metodiken fungerade väldigt 
bra. Det är ett vårdcentrum bestående av sex olika verksamheter som skulle flytta samman i 
en ny byggnad. För att ge personal möjlighet att delta i processen bildades arbetsgrupper 
från varje verksamhet samt en gemensam projektgrupp. Denna bestod av representanter från 
respektive arbetsgrupp, inredningsarkitekten, fastighetens arkitekt, fastighetspersonal samt 
lokalplanerare från Närhälsan.  

– Processen med DMO började med en gemensam utbildning om miljö och beskrivning av 
arbetssättet. Därefter gjorde vi övningar kring förutsättningarna i de nya lokalerna, våra 
behov och slutligen tog vi fram en vision och mer konkreta idéer kring hur vi kan skapa 
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hållbara och funktionella lokaler, säger Brita Nordblad.  

Resultatet presenterades som ett verksamhetsprogram, vilket var verksamhetens röst och 
bearbetat av ansvariga arkitekter.  

– Vid Majornas Vårdcentrum blev det en väldigt bra och kreativ process där de satte upp en 
vision om att inomhusmiljön skulle förmedla lugn och harmoni. Genom att bland annat 
inreda rum med trädgårds- och havstema lät man naturen stå för den symboliken, berättar 
Brita Nordblad och fortsätter:  

– Där sattes också stort fokus på väntrummet och receptionen. De skulle skapa en 
förtroendeingivande stämning, vilket alla har nytta av – såväl patienter som personal. 

Majornas Vårdcentrum blev klart 2009 och Brita Nordblad har efteråt intervjuat både 
patienter och personal.  

– De är väldigt nöjda. Patienterna känner att de får ett bra bemötande, att de blir uppmärk-
sammade och sedda. De känner också att miljön med dess behagliga färger ger en känsla av 
omsorg. Även personalen tycker om lokalerna och är stolta över att de tillsammans har 
bidragit till hur lokalerna utformades och att projektledningen har tagit hänsyn till deras 
åsikter, berättar Brita Nordblad. 
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Hon rekommenderar andra offentliga aktörer att jobba med DMO, både för att metoden 
leder till ett tillvaratagande av kunskap från de som ska arbeta i lokalerna och för att den tar 
stor miljöhänsyn. I Västra Götalandsregionen har man underlättat arbetet med att köpa 
miljöriktiga produkter genom att ta fram Gröna Listan. Listan är idag etablerad och innehåller 
över 400 produkter som uppfyller miljömärkningskraven.  

– För lokalanvändarna har Gröna Listan gjort det enkelt att köpa nya produkter, eftersom de 
vet att miljökraven är uppfyllda. Samtidigt är det viktigt att också i högre utsträckning 
återanvända möbler och produkter. Våra lokaler ska vara långsiktigt hållbara för både miljön 
och ekonomin, avslutar Brita Nordblad.  

Kort fakta om Majornas Vårdcentrum  

Projektet med Majornas Vårdcentrum innebar att sex verksamheter inom vårdsektorn skulle 
flytta samman i en gemensam lokal. Projektet startade i traditionell ordning, men så 
småningom kopplades Design med Omtanke in för att ge bättre förutsättningar att skapa 
lokaler som stödjer verksamheten. I slutet av 2009 var byggnaden renoverad, vackert 
funktionell och klar för att ta emot de verksamheter som bedriver primärvård i offentlig regi 
för de boende i Majorna i Göteborg.  
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Dialog om verksamhetens behov 
Är det dags att bygga en ny fastighet eller bygga om en befintlig lokal? Ta då tillfället i akt 
att först prata med representanter för brukarna, arkitekterna och byggherren, för det finns 
mycket att vinna på att tänka efter före – och att göra det gemensamt. Investeringar i lokaler 
har stor strategisk betydelse eftersom de är långsiktiga, binder kapital och framförallt 
påverkar organisationens förmåga att utöva sin verksamhet. Det är därför angeläget att 
lokalerna blir bra och är anpassade till den verksamhet som ska bedrivas där. 

I denna rapport kan du få ett smakprov på sex skilda metoder som på ett strukturerat sätt 
underlättar och förbättrar kommunikationen mellan de som bygger lokalen och de som ska 
använda den. Varje del innehåller en grundläggande och inspirerande text om respektive 
metod samt hänvisningar till var man kan hitta mer information. Rapporten avslutas med en 
kortare beskrivning av hur två av metoderna använts praktiskt i projekt. Rapportens mål är 
inte bara att engagera dig som läsare utan även de som brukar offentliga lokaler. 

 

 

Upplysningar om innehållet 
Felix Krause, felix.krause@skl.se 
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