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Studien omfattar 23 intervjuer av 
projektledare på byggherresidan och 
entreprenadsidan samt projekte
ringsledare, alla verksamma i bygg
projekt med en kontraktsumma 
större än 500 mkr. Intervjuperso
nerna ombads beskriva förändringar 
de själva upplevt i sitt arbete, samt 
att resonera om bakomliggande orsa
ker och hur genomförandet av stora 
byggprojekt har påverkats. I analys
arbetet kartlades kopplingar mel
lan bakomliggande samhällsföränd
ringar, vilka nya företeelser det lett 
till i stora byggprojekt, samt slutligen 
hur förutsättningarna för organisa
tion och ledning av stora byggprojekt 
därmed ändrats. Författarna är verk
samma vid Luleå Tekniska Universi
tet, och studien är huvudfinansierad 
av Svenska Byggbranschens Utveck
lingsfond (SBUF). Till grund för 
denna artikel ligger en nyligen publi
cerad vetenskaplig artikel:
”Societal Changes and New Condi
tions for the Management of Large 
Construction Projects” (http://www.

benthamscience.com/open/tobctj/
articles/V007/TOBCTJ131111006.
pdf).

Branschens självbild – risk för 
självuppfyllande profetia
När intervjupersonerna ombads att 
beskriva vilka förändringar de sett 
och upplevt var det flera som verkade 
lite roade av frågan, och spontant 
uttryckte att branschen är konser
vativ och att det inte varit så mycket 
förändringar: 
 ”Har det skett några föränd-
ringar i byggbranschen höll jag på 
att säga, det är en rätt konservativ 
bransch”...”Byggbranschen är väldigt 
konservativ, nästan lite för konserva-
tiv” (Entreprenör).
 ”Det här en ganska svårföränderlig 
bransch, säger alla” (Byggherre).
 ”Vi är så otroligt bundna till gamla 
sätt att göra saker och ting”…”Den 
här branschen är verkligen traditio-
nell” (Projekteringsledare).
 Även om det inte var en majoritet 
som reagerade på det sättet, så åter

speglar uttalandena tydligt en attityd 
och uppfattning om att byggbran
schen är svårföränderlig i grunden. 
Författarna har även i andra sam
manhang såsom konferenser, möten 
och branschrapporter upplevt mot
svarande inställning, vilket indikerar 
att fenomenet är djupt rotat i bran
schen. Det är nästan så att det största 
hindret för utveckling verkar vara 
en vitt utbredd uppfattning om att 
det inte är någon idé att försöka för
ändra metoder och arbetssätt i bygg
branschen. Inte sällan är det tongi
vande personer i branschen som lite 
schablonartat fäller liknande kon
serverande uttalanden vilket är oro
väckande då det enligt principerna 
för symboliskt ledarskap riskerar att 
befästa attityden för lång tid fram åt. 
De lätt uppgivna citaten ovan är dock 
från intervjuer med projektledare 
som är i fyrtioårsåldern, personer 
som borde vara högst delaktiga i för
ändringsarbetet i branschen, vilket 
späder på oron.

Inte sällan beskrivs byggbranschen som konservativ och motvillig 
till förändringar, både av folk i branschen, av forskare samt av folk i 
allmänhet. Likväl har byggbranschen under årens lopp genomgått ett 
antal förändringar, ofta som reaktioner på nya förutsättningar skapade 
av förändringar i det omgivande samhället. 
 Den här artikeln redovisar hur ett antal projektledare i stora bygg
projekt uppfattar att förutsättningarna för deras roll har förändrats de 
senaste åren, samt hur branschens självbild påverkar utvecklingen. 
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EXPERTERNA

Samhällsförändringar, nya 
företeelser, nya förutsättningar 
för stora byggprojekt
Genom att gruppera intervjuinnehål
let erhölls sju kategorier av bakomlig
gande samhällsförändringar, 16 nya 
eller ökat förekommande företeelser, 
samt sju nya förutsättningar för orga
nisation och ledning av stora bygg
projekt.
    Bakomliggande samhällsföränd
ringar:
•	 Globalisering
•	 Urbanisering
•	 Ökade krav på produktivitet och 

vinst
•	 Ändrade värderingar och attityder
•	 Demokratiska processer – krav på 

ökad insyn och medbestämmande
•	 Teknologiska landvinningar
•	 Ändrad demografi

Det finns samband mellan ovan
stående samhällsförändringar, till 
exempel har globaliseringen påver
kat demografin och därmed sanno
likt bidragit till att värderingar och 
attityder har ändrats. Vidare kan 
man tänka sig att ny teknologi såsom 
internetrevolutionen har bidragit 
till demokratisering av samhället, 
och även till globaliseringen. Denna 
typ av analys ligger dock utanför 
ramarna för denna studie.

Nya eller ökat förekommande 
företeelser i branschen
Somliga av nedanstående kategorier 
har förändrats under flera decennier 
men de flesta har under årens lopp 
successivt ökat i förekomst och blivit 
förhärskande.
•	 Matrisorganisationer och specia

lisering
•	 Slimmade byggherreorganisatio

ner – i stället används fler konsulter
•	 Stabsenheter utomlands, direkt 

kontakt med utländska leverantörer
•	 Ökat fokus på miljö och hållbarhet
•	 Jämlikhet och delat ansvar för 

familjen påverkar resursplanering 
och arbetstider 

•	 Ökat fokus och ökade krav på han
tering av 3:e man

•	 Starkare beroende av politik, lag
stiftning och myndigheter

•	 Industrialiserat byggande
•	 Informationsteknologi inklusive 

BIM
•	 Nya logistiklösningar
•	 Nya investeringsstrategier – 

 ändrad syn på risktagande och 
spekulation

•	 Alternativa kontraktsupplägg och 
betalningsmodeller

•	 Samverkan och partnering
•	 Nya material och produktions

metoder
•	 Utländsk arbetskraft – huvuden

treprenör och UE

•	 Fler kvinnor i branschen samt änd
rad åldersfördelning, erfarenhet 
och utbildningsnivå

Nya förutsättningar för 
organisation och ledning av stora 
byggprojekt
Effekten av ovanstående nya förete
elser kan summeras i sju nya förut
sättningar för organisation och led
ning av stora byggprojekt:
•	 Fler intressenter att hantera
•	 Ökat tempo i genomförandefasen
•	 Större variation av kontraktsupp

lägg och samarbetsformer
•	 Större och mer komplexa projekt

organisationer
•	 Krav på ökad öppenhet och dialog 

men också förbättrad förmåga att 
kommunicera

•	 Flexibla arbetstider och villkor 
krävs

•	 Produktionsmetoder och tekniska 
lösningar är ofta mer komplexa 
och fler till antalet 

Av utrymmesskäl kan vi inte beskriva 
alla kopplingar som identifierades 
i det empiriska materialet, och inte 
heller spekulativa kopplingar som 
inte är grundade i underlaget. I stäl
let har vi valt att ta upp ett belysande 
exempel på hur samhällsföränd
ringar lett till nya företeelser samt 
till nya förutsättningar. 
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Vi beskriver hur antalet intressenter 
som ett stort byggprojekt måste han
tera, har ökat.

Fler intressenter att hantera
Ledningen för stora byggprojekt 
måste i dag bemöta och hantera ett 
stort antal intressenter för att klara 
framdriften på ett effektivt och lag
mässigt sätt, enligt intervjuperso
nerna långt fler än tidigare. Figur 1 
beskriver orsakerna schematiskt, 
medan nedanstående text beskriver 
orsakskedjorna.
 Matrisorganisationer och ökad 
specialisering i branschen innebär 
att fler parter är inblandade i pro
jekten, både i form av interna funk
tioner samt i form av leveran törer 
såsom nischade UE och konsult
företag. Fler konsultföretag att han
tera är också resultatet av att många 
beställarorganisationer i dag är ned
bantade och till stora delar beman
nar sina projekt med konsulter. Båda 
dessa företeelser kan delvis härledas 
till samhällets ökade krav på produk
tivitet och vinst, men den ökade spe
cialiseringen är också en effekt av 
att teknologiska framsteg skapar nya 
arbetssätt som kräver specialistkun
skaper inom delvis helt nya kompe
tensområden. Ökade krav på produk
tivitet och vinst har också, tillsam
mans med globaliseringen, bidragit 
till att fler företag i egen regi genom
för internationella inköp. En effekt 
för projektorganisationen är ytterli
gare intressenter att hantera i form 
av företagsinterna funktioner samt 
leverantörer i andra länder.
 ”Något som är uppenbart är att 
beställarorganisationer har blivit 
mycket tunnare”… ”behovet av extern 
kompetens har ökat, oavsett om det 
gäller projektledarkompetens, risk-
hanteringskompetens eller teknisk 
kompetens, så hade man den mer in-
house tidigare” (Byggherre)
 Samhällets värderingar kring jäm
likhet och fördelning av ansvar och 
sysslor inom familjen har ändrats, 
vilket följts av motsvarande lagstift
ning och regelverk. Flera intervjuper
soner beskriver hur den egna familje
situationen påverkar arbetet, och 
hur dagis och skola samt idrottsklub

bar och andra föreningar har blivit 
intressenter att beakta vid planering 
av möten, resurser och arbetsfördel
ning. Det kan inte nog understrykas 
att författarna är positiva till denna 
samhällsutveckling, men det vore 
ett misstag att inte våga titta på vilka 
konsekvenser det får och hur det kan 
hanteras. Följande citat belyser pro
blematiken väl:
”Vi är den moderna familjen, jag får 
hämta på dagis ibland, lämna ibland 
– men min fru jobbar deltid nu så hon 
drar ett mycket tyngre lass där.”…”Jag 
tar med mig jobbet hem, jag funderar 
och tänker igenom olika saker – det tar 
kraft, och man tappar fokus på barn 
och så.” (Entreprenör)

Kravet på och tillika behovet av att 
hantera 3:e man (allmänheten) har 
ökat. Urbaniseringen gör att fler bygg
projekt bedrivs i tätbefolkade områ
den, vilket naturligtvis leder till fler 
närboende samt närliggande företag 
och verksamheter att hantera. Den 
största orsaken får nog ändå anses 
vara kopplad till ändrade attityder 
och ökad utbildnings och kunskaps
nivå hos allmänheten, vilket ytterli
gare späds på av framväxten av det så 
kallade informationssamhället. Inter
net gör att allmänheten lättare skaffar 
sig information om kommande bygg
projekt, och därmed oftare än tidi
gare ställer krav och frågor kring hur 
projekten ska drivas. Slutligen leder 
stärkta demokratiska processer till att 
allmänheten också har starkare lag
mässig grund för att ställa krav samt 
att politiker och myndigheter allt 
oftare påverkar processen. Byggpro
jekten får därmed ett stort antal till
kommande intressenter att hantera, 
samt att dessa är särskilt svårhan
terliga då de ofta är svåra att förutse 
samt att de ibland har motstridiga 
 viljor. Hållbarhetsfrågor har fått ökat 
fokus vilket också leder till nya krav 
för projekten att hantera. Miljöcerti
fiering av framför allt byggnader har 
ökat vilket genererar fler intressen
ter att hantera i form av certifierings
organ, men indirekt också genom 
ut ökad dialog med myndigheter och 
specialister inom hållbarhetsområdet.
”Omvärldens och gemene mans ökade 
medvetenhet om till exempel miljöfrå-

gor och ekonomi har gjort att vi fått 
tänka om och ändra fokus”…”Vi som 
entreprenörer möter många fler speci-
alister i dag, inte minst hos beställa-
ren.” (Entreprenör)

Nya förutsättningar – nya sätt att 
organisera, bemanna och leda 
projekt
Utöver samhälleliga drivkrafter som 
vår studie fokuserat på så finns också 
affärsmässiga orsaker till att föränd
ringar skett, men gränsdragningen är 
inte helt lätt att göra. Hur som helst 
går det inte att bortse från att vår stu
die pekar på att en väsentlig andel av 
de förändringar som skett tycks vara 
sprungna ur nya krav från samhället 
alternativt baseras på möjligheter ska
pade av samhälleliga förändringar. 
Därmed verkar det finnas potential 
för mer proaktiva förändringar som 
branschens aktörer driver.
 När förutsättningarna för stora 
byggprojekt har ändrats, så borde 
också sättet som vi organiserar, 
bemannar och leder våra stora bygg
projekt ses över. Sannolikt behövs en 
annan laguppställning i dag. Totalt 
sett behövs fler typer av kompe
tens i projektorganisationen, samt 
att lämplig kompetensprofil, för
måga och ledarstil hos projektledare 
sanno likt ser annorlunda ut i dag.
 Mer forskning behövs för att förstå 
sambanden mellan samhällsföränd
ringar och genomförandet av stora 
byggprojekt. Denna studie belyser att 
vi inte kan ta för givet att gårdagens 
lösningar avseende organisation och 
ledning är de bästa för stora byggpro
jekt i Sverige i dag. Det behövs också 
en attitydförändring: i stället för att 
uppgivet acceptera de konservativa 
krafter som finns, så ligger det i bran
schens intresse att våga se nya möj
ligheter och sluta måla upp en gene
raliserad bild av byggbranschen som  
förändringsobenägen.
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