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Sammanfattning 

Byggsektorn utgör  en  mycket viktig  del  av  den  svenska samhällsekonomin 

genom dess primära uppgift att tillgodose samhällets behov av lokaliteter 

och infrastruktur  bland  annat för boende, arbete, fritid, utbildning och 

kommunikationer. Det årliga behovet av nya byggnadsverk  samt  underhåll 

och reparationer av befintliga uppgår till ca  10  Vo av Sveriges BNP  samt  

sysselsätter ca  10  % av rikets arbetskraft. Att detta görs på ett effektivt 

sätt är  en  viktig samhällsekonomisk frågeställning.  

Under de  senaste  åren har  byggsektorn varit i  fokus  för  stor  massmedial 

uppmärksamhet till följd  av  inträffade skadefall, ogynnsam 

kostnadsutveckling  samt  även  fall  av  otillbörlig konkurrens. Byggsektorns 

negativa utveckling  har  också föranlett tillsättandet  av  statliga utredningar 

för att kartlägga problemkomplexet.  De  senaste representeras främst  av  

Byggnadskostnadsdelegation  (SOU  2000:44) samt  Byggkommissionen  (SOU  

2002:115). Det som  främst  kommer  fram i dessa är att  det  skett stora 

strukturförändringar inom byggsektorn  som  förändrat maktpositionerna  

bland  sektorns aktörer och att konkurrensläget försämrats  ur  

kundperspektiv. Byggsektorns effektivitetsutveckling  har  därmed påverkats  

negativt,  vilket påverkar prisutvecklingen för sektorns  produkter på  ett 

ogynnsamt sätt.  

En  annan starkt bidragande orsak till förevarande  problem  inom 

byggsektorn är att samhällsutvecklingen kräver  en  utvecklad och 

effektivare byggprocess för att hantera  en  förändrad omvärldsbild. Krav 

finns allt oftare på kortare ledtider vid projektgenomförande trots att  de  

yttre kraven genom olika regelverk ökat och att produkterna även ofta 

blivit utformningsmässigt mer komplexa. 

I denna forskning  har  genomförts  en  benchmarking inriktad litteraturstudie 

av tillverkningsindustrins utveckling. Denna visar att delar av  den  

historiska utvecklingen inom tillverkningsindustrin  har  analogier med 

utvecklingen inom byggindustrin. Orsaker till skillnader 

effektivitetsutveckling, vid  en  jämförelse mellan tillverkningsindustrin och 

byggindustrin, ligger förmodligen i skillnader i drivkrafter för förändrings-

och effektiviseringsprocesser. För tillverkningsindustrin  har den  kraftiga 

internationella konkurrensen förmodligen varit  den  starkaste drivkraften 

för kontinuerliga effektiviseringar. 



Inom ramen för detta forskningsprojekt  har  också genomförts  en  

enkätundersökning av professionella byggherrars inställning till att använda 

olika upphandlings- och samverkansmodeller. I denna  har  beslutsmönstret 

studerats i olika beslutsmiljöer med varierande yttre och projektanknutna 

faktorer.  

Studien  ger indikationer om att valet av genomförandeform styrs av frågan 

om ansvarsfördelningen mellan byggherre och entreprenör för projektering 

och konstruktion och även av projekttyp och beslutsmiljön. Faktorer som  

kort  ledtid  for  projektgenomförande och högkonjunkturläge på marknaden _ 
påverkar valet av genomföras JTrmer till  modeller  där entreprenören får  

en  större  del  av ansvaret även för produktutformningen. Detta val är även 

påverkad av projekttypens lämplighet för olika genomförandeformer. Vid 

tekniskt komplexa projekt väljs  total-  och funktionsentreprenadmodeller 

oftare än vid enklare projekttyper. 

Valen av ersättnings- och samverkansformer i olika beslutsmiljöer 

indikerar att byggherren vid  en  besvärande konkurrenssituation på 

marknaden, tidsbrist i projektgenomförandet och vid risk för sena 

programförändringar i hög  grad  förordar transparenta ersättningsformer  

samt  samverkan i partnerskap. Detta gäller också ifall byggherren av 

strategiska 	skäl 	aktivt 	vill 	medverka 	i 	förändrings- 	och 

effektiviseringsprocesser. 



Abstract 

The construction sector represents a most vital part of the Swedish GNP 

through its main task to meet the demands from society regarding 

localities and infrastructure needed for living, work, leisure time, 

education and communication. The average yearly demand of new 

developments, modernisation and renovation represents approx. ten 

percent of the Swedish GNP and also of the total amount of employees. 

That this is executed in an effective manner is an important issue of the 

whole society. During the last years, the construction sector has been the 

focus of a mass medial attention following occurred construction failures, 

unfavourable cost development and even unveiled cases of improper 

competition. 

The poor development in the construction sector has led to the setup of 

public committees for mapping the situation. The most recent ones are the 

Byggnadskostnadsdelegationen report (the Building cost committee (SOU 

2000:44)) and the Byggnadskommisionen report (the Construction commission 

(SOU 2002:115)). The main conclusions drawn in these reports are the 

magnitude of structural changes having occurred within the construction 

sector and how this has resulted in changes of the power positions among 

the actors. In many ways the structural changes have also affected the 

competition in a negative manner from the client's point of view. The 

efficiency of the construction process has suffered in a negative way by 

these changes and the prices of its products have increased in an 

unfavourable manner. 

The construction clients, who have a central role among the actors 

involved in the construction process, have got a weakened influence 

regarding the control of said process. An additional reason is the demands 

depending on the actual development of society, that requires a changed 

and a more dynamic construction process with shortened lead times in 

project execution. This despite the fact that the requirements by law set 

upon the sector have been made more rigid and also the magnitude of more 

complex projects. 

For a more effective control of the construction process an evolution of 

the models of procurement and cooperation is required to make it possible 

for the construction clients to establish and to participate in target based 

project management. 



In this study a benchmarking study has been carried through of models 

developed and used within the car manufacturing industry for process 

handling and target management. This study shows that parts of these 

theories are today implicated within the construction sector regarding 

models of procurement and partnership. 

Within the scope of this study an enquiry into the attitude among 

construction clients regarding the use of developed models of procurement 

and cooperation has also been carried through. This study shows that in 

general they have good knowledge of the advantages of different models 

and how they should be applied in procuring different kinds of projects 

under certain project related circumstances. 

The study indicates that the choice of the contract model is mainly 

connected to the question of distribution of responsibility for the design of 

the project between the client and the contractor and also of the actual 

set of project oriented and external factors. Short lead time for project 

execution and lack of interested bidders increases the usage of design- and 

build types of contracts. These decisions are also affected by the actual 

type of project and also in cases of technically complicated projects are 

design and build contracts favoured. 

The decisions of the remuneration and of the cooperation models are 

highly connected to risk management of projects in circumstances of short 

lead time, poor competition and risks for different kinds of uncertainties. 

Under these circumstances, as well as when the client wants to participate 

strategically in an active way in the process, transparent models of 

remuneration and cooperation in partnership are favoured. 



Kapitel  

1 Introduktion 

1.1 Strukturen  i denna forskningsrapport 

I detta första kapitel ges  en  orienterande beskrivning av strukturer och 

aktuella problemställningar inom  byggsektorn och byggprocessen. 

I kapitel  2,  Forskningsdesign beskrivs syfte, mäl och avgränsning för 

forskningsprojektet  samt  redogörs för forskningsupplägg och -metodik. 

Forskarens bakgrund presenteras för att ge  en  bild av dennes förförstäelse. 

I kapitel  3  presenteras genomförd litteraturstudie för denna forskning kring 

upphandlings- och samverkansformer som mälstyrningsverktyg. 

I kapitel  4  analyseras resultaten frän enkätstudierna. 

I kapitel  5  diskuteras och dras slutsatser av denna studie  samt  lämnas förslag 

till fortsatt forskning. 

I Bilaga I redovisas resultaten frän enkätundersökningarna. 

I Bilaga II definieras använda begrepp och förkortningar 

enkätundersökningarna. 

Bilaga III visar utformningen av använt formulär i enkätundersökningarna.  

1.2  Byggsektorn 

Byggsektorn omfattar alla verksamheter  som  direkt  bidrar  vid  uppförande, 

ändring  eller  förvaltning  av  byggnadsverk.  Med  byggnadsverk ayses byggnader 

och anläggningar.  De  viktigaste aktörerna inom sektorn utgörs  av  

byggherrar, 	brukare, 	bygg- 	och 	installationsentreprenörer, 

materialleverantörer,  konsulter, arkitekter samt  samhälleliga  institutioner  

(SOU  2002:115).  

Förändringsprocesserna inom samhället i stort sker i ett alltmer 

accelererat  tempo  och detta återspeglas även  markant  inom byggsektorn  
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som  har  som uppgift att tillhandahålla lokaliteter och infrastruktur för att 

tillgodose aktuell efterfrågan från olika samhällssektorer.  

De  strukturförändringar som sker inom offentliga sektorn  samt  inom 

näringslivet ställer därmed ofta allt högre krav på byggsektorn att kunna 

ij leverera nya och förädlade produkter med korta ledtider från  

ft  projektinitiering till förvaltningsstart. 	Eftersom 	det handlar om  
v)* 

	

	basinfrastruktur för arbetsplatser, boende, handel, fritid och 

kommunikationer är betydelsen av  en god  effektivitetsutveckling inom 
lAh i t jk )c,), sektorn väsentlig samhällsekonomiskt.  

Den  totala investeringsvolymen för byggande och underhåll i  Sverige  

uppgick till ca  220  miljarder kronor  under år 2000,  vilket  var  ca  11  %)  av  

BNP.  Av  detta utgjorde  108  miljarder nyproduktion  av  byggnader och 

anläggningar,  98  miljarder underhålls- och reparationsarbeten och  

15  miljarder offentliga arbeten i  egen regi.  Marknaden för bygg- och 

anläggningsentreprenörer uppskattas  ha  uppgått till ca  145  miljarder  år 

2000.  Offentliga byggherrar hanterar ca  40  %  av  totala 

beställningsvolymen  (SOU  2002:115). 

Av aktörerna inom byggsektorn  har  byggherrarna  en  nyckelroll vid 

uppförandet av byggnadsverk och ett lagstadgat ansvar att följa 
- 

bestämmelser, föreskrifter  samt  beslut utfärdade enligt PBL  (Plan-  och 

bygglagen).  Till  detta  har  tillkommit ansvar enligt Miljöbalken  (1998:808)  

och Arbetsmiljölagen  (1997:1160).  Det senare medför ansvar såväl  under  

byggskedet som i bruksskedet. Stora delar av ansvaret kan delegeras 'till 

anlitade konsulter och entreprenörer  men  byggherren  har  likafullt det 

yttersta ansvaret ifall brott mot lagenliga krav inträffar. 

Inom byggsektorn  har under de  senaste decennierna pågått stora 

strukturförändringar, såväl  bland  byggherrarna  som på  utförarsidan,  enligt  

Byggkommisionens  rapport (2002).  Marknadspositionerna  har  allmänt 

försämrats  ur  byggherresynpunkt och  en  maktförskjutning  har  skett från 

byggherrarna till konsulterna och entreprenörerna  (SOU  2002:115). 

Enligt Byggkommissionens  rapport har  även byggherrarnas  roll  förändrats 

påtagligt  under de  senaste decennierna. Denna utveckling förklaras dels 

bero på omfattande detaljregleringar, speciellt  under  miljonprogrammet 

för 	bostadsbyggandet 	1965-1974, 	och 	dels 	På 	inträffade 

strukturförändringar inom det offentliga byggandet och även hos privata 

byggherrar (ibid.)  

2 



Utvecklingen  har  i många  fall  lett till att byggherrarna idag  har  låg egen 

teknisk och projektlednings kompetens vilket medfört att  de  i allt högre  

grad  måste använda sig av externa resurser vid projektgenomförande. 

Dessutom  har  marknadsläget, enligt Byggkommisionens  rapport  Skärpning 

Gubbar, försämrats ur byggherresynpunkt till följd av  de  

strukturförändringar som skett  bland  materialleverantörerna och 

entreprenörerna (ibid.). 

Av figur 1.1  framgår att  det 1997  fanns över  10.000  företag  som bedrev  

byggnadsverksamhet i bolagsform.  Av  dessa  hade 96,3  'Yo  färre än  20  

anställda och  33  cYo  av  totala omsättningen medan företag  med  fler än  1.000  

anställda endast utgjorde  1,0  %  av  antalet bolag  men hade  över  40  %  av  

totala omsättningen. I denna sistnämnda grupp  har de tre  

marknadsdominerande entreprenadbolagen Skanska,  NC C  och Peab 

ca  36  %  av  totala volymen.  Den  övriga marknaden delas  av  ett  fåtal  

medelstora företag  samt av  ett  stort antal  enskilda firmor. 

Företagssturlek 
(medelml anställda)  

Färetag 
1997 

Anställda  
1997  

Omsättning  1997  
(Arms  fakturering i 

entreprenadverksambet) 

Antal  1 	% Antal % Mkr Dio  
0  -  19 9 907 96,3% 27 590 34,7% 32 689 33,0% 
20-49 274 2,7% 8 032 10.1% 9 278 9,4%  
Sni  0  -  49 10181 99,0% 35 622 44,8% 41 967 424% 
50  -  99 69 0,7% 4a52 5,7% b278 6,3% 
100  -  199 13 0,1% 1 674 2.1% 31)81 3,1% 
200- 499 6 0,1% 1 904 2.45o 2 383 2,6% 

500  -  999 6 0,1% 4 190 442v 4,5% 
1000  -  9 0,12% 31 497 390A 40 693 41,1%  

S:a  50- 103 131% 43 817 55,2% 57 066 57,6%  
Totalt  10 284 100.0% 79 439 100,0% 99 033 100  % 

Källa: SC13:s finansstatistik  1997  

(Uppgifterna ayser bolag, totalt  10 284  bolag år  1997. Inklusive  verksamhet  son  bedrivs i enskild finna  1997,  

uppgår antalet enheter till  17 869,  enligt SC13 Företagsstatistik.)  

Figur 1.1 	Antal  företag, anställda  samt  omsättning inom 

byggentreprenadmarknad  1997  (SOU  2002:115).  

Prisutvecklingen för sektorns produkter  har haft en  ogynnsam utveckling i 

ett längre tidsperspektiv vid jämförelse med utvecklingen i många andra 

sektorer. Prisutvecklingen för vissa produkter varierar dock med 

konjunkturerna vilket  visas  avfigur  1.2. 

Under  perioden  1992-1995,  som var  en  lågkonjunkturperiod inom 

byggandet efter fastighetskrisen i slutet av 1980-talet, sjönk byggpriserna 

för bostäder  markant. 

3 



99 /995  
70 1 	 

1992 	9 

110 

90 

Grupp-  eZda sthåhus  

Index 

Figur 1.2  Utveckling  av  KPI (Byggprisindex)  1992-1999  

(SOU  2002:115) 

Under den  efterföljande  perioden med  huvudsakligen högkonjunktur,  1996  

—  2001,  ökade däremot byggprisindexet (KPI) för flerbostadshus  med 50  % 

och för gruppbyggda småhus  med 65  %. Att byggkonjunkturerna påverkar 

prisutvecklingen  på  ett kraftfullt sätt  kan ses som en indikation på en  

marknad  med  begränsad konkurrens  (SOU  2002:115). 

En 	utförlig 	redovisning 	av 	kostnadsutvecklingen 	inom 

flerbostadshusområdet finns att studera i Byggnadskostnadsdelegationens 

betänkande Från byggsekt till byggsektor  (2000)  där inverkan  av  olika  

komponenter  analyserats.  Det  genomgående  resultatet av  denna  studie  

visar att konkurrensen inom många  delsektorer  fungerar otillfredsställande  

ur  kundperspektiv och bidrar till  den  ogynnsamma prisutvecklingen  på  

slutprodukterna  (SOU  2000  :  44).  

Byggentreprenadföretagen fungerar i  stor  utsträckning  som  

sammansättningsfabriker och i kostnadsutvecklingen  totalt  speglas i många 

delar även kostnadsutvecklingen  hos  leverantörer  av  olika  slag. Av figur 

1.3  framgår att prisutvecklingen  på  speciellt installationsmaterial  har  varit 

mycket hög  under perioden 1984-1998  i jämförelse  med  material- och 

byggmästeripriser i genomsnitt.  Eftersom  denna period även omfattar  en  

period  med kraftig  lågkonjunktur i byggandet  fås en  antydan  om  att 

konkurrensförhållandena, speciellt inom elinstallationsmaterialsektorn,  ej  

fungerar tillfredsställande  (SOU  2000: 44). 
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Figur 1.3  Kostnadsutveckling olika delmaterial och byggmästeri  (realt) 

1984— 1998  (SOU  2000:44).  

Statliga utredningar  som  studerat byggsektorns utveckling  har de  senaste  

åren  i hög  grad  initierats till följd  av en  alltmer tilltagande massmedial  

fokusering  och allmän varseblivning  av  problemställningar inom 

byggsektorn  (SOU  2000:44,  SOU  2002:115). 

De  slutsatser  som  dessa kommit fram till  kan  sammanfattas  enligt  följande: 

* Sektorn  har en  sämre produktivitetsutveckling än andra industrisektorer.  

En  jämförelse med annan tillverkande industri visar att  de har haft  ca  50  

% högre produktivitetstillväxt än byggindustrin  under de  senaste  20  åren. 

* Byggsektorns aktörer satsar litet på FOU och på produkt- och 

produktionsteknikutveckling jämfört med andra industrisektorer, vilket 

beror i huvudsak på aysaknaden av incitament för och  en  liten tilltro på 

förräntning av investeringar inom detta område. 

* Många aktörer  har  ett kortsiktigt tänkande vilket motverkar etablerandet 

av nödvändig strategisk samverkan för att långsiktigt effektivisera 

byggsektorn. 

* Byggsektorn  har  låg attraktionskraft för personella resurser. Detta 

kommer ifall nuvarande  trend  ej kan brytas att bli ett allvarligt  problem  

för sektorns utvecklingsmöjligheter i framtiden.  
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* Byggherrerollen  har  i många  fall  försvagats till följd av 

strukturförändringar. 

* Byggsektorn  har  fortfarande, trots  en  internationalisering i övriga 

näringsgrenar,  en  prägel av skyddad hemmaindustri vilket är hämmande 

ur effektivitetssynpunkt.  

En  jämförelse  av  byggsektorn i olika länder indikerar att  det  finns 

gemensamma problembilder i många länder  med dem som  framkommit  vid 

de studier som  gjorts i  Sverige.  I  England har  statligt tillsatta utredningar 

gett ett omvandlingstryck  på  sektorn  som  resulterat i  en  utveckling  av  

upphandlings- och samverkansmodeller vilket  enligt rapporten The  Seven 

Pillars of Partnering  gett stora effektivitetsvinster  (Bennet,  jayes  1998). 

1.3  Byggprocessen  
Med  byggprocessen ayses styrningen  av de resurser  och  aktiviteter som  erfordras 

för att tillhandahålla  produkter  för samhällets  behov  inom byggnadssektorn  (SOU  

2002 :115). 

De aktiviteter som  ingår i  den  traditionella byggprocessen framgår  av figur 

1.4 som  visar  en  uppdelning  av  byggprocessen i tekniska  skeden. Resurser  

Byggprocessen i tekniska skeden 

F.brYabning 
Uppbbfining 

Rivning  

1 PROGRAM  
TOMT 

YTA etc 
Wredning 

s's.4 

Pr.:gran, 

Pros  

Repr.nrien 

;inded-nädi_ 
repzracions-

beredning 

?tnIng  

	

PRODUKT- 	PRODUKT- 

	

ANVÄNDNING 	BESTÄMNING 

PRODUKT- 
FRAMSTÄLLNING  

,1011  

HANDLINGAR  

41. 
Anbudberedninz 

FÄRDIGT 
PROJEKT 

 

, • - 
ANBUD  

Prr,ddknOr15- 
uppft.lining  

Pr Oduk ticnr: 
beredndb?  

Figur 1.4-  Byggprocessens tekniska skeden (Råsled  1990) 
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som skall styras i byggprocessen kan övergripande indelas i personella och 

materiella resurser erforderliga för att genomföra dessa aktiviteter. 

projektgenomförandet 	dominerar 	i 	dagsläget 	traditionella 

upphandlingsmodeller som bygger på  en strikt  uppdelning av ansvar för 

och styrning av produktbestämnings- och produktframställningsskedena. 

Målkrav på produktens utformning formuleras mestadels genom 

detaljerade ritningar och beskrivningar utan samverkan med utförarna. 

Detta medför att deras kunskaper och erfarenheter i allmänhet ej tillåts 

påverka exempelvis produktval och produktionstekniska lösningar. Vid  de  

alltmer pressade ledtider som gäller vid genomförande av byggnadsverk 

orsakar 	detta 	ofta 	ansvarsrelaterade 	konflikter 	och 	andra 

effektivitetsförluster  under  produktionsfasen till följd av brister i 

upprättade handlingar. 

Samverkansmönster  under  traditionellt projektgenomförande  har  studerats 

i forskning av  Anna  Kadefors som redovisas i rapporten Beställar - 

entreprenörrelationer i byggandet - samarbete, konflikt och  social  påverkan 

(Kadefors  1 9 97  ). 	I denna  har  relationerna mellan aktörerna  under  

genomförandefasen av ett byggnadsprojekt studerats. Denna visar exempel 

på ett  transaktionsstyrt  samverkansmönster i sociala nätverk.  

Den  formella organisationsuppbyggnaden i byggentreprenadföretag följer i 

huvudsak traditionella hierarkiska  modeller  med linjeansvar.  Till  följd av  

den  projektorienterade verksamheten och  den  geografiska spridningen av 

projekt sker projektgenomförandet i stor utsträckning med sammanhållna 

ambulerande projektgrupper med decentraliserat ansvar och i hög  grad  

delegerade befogenheter för  respektive  projekt.  

En stor andel av  förhandlingsarbetet beträffande avtals- och personalfrågor  

samt  ofta mycket  av  inköpsarbetet är delegerat till dessa  projektgrupper.  

, Detta medför risk för suboptimeringar  på  projektnivå  som kan  vara 
tt 

destruktiva, speciellt i stora företag, för uppbyggnad  av en  förbättrad och 

enhetlig företagskultur. Ett exempel  på  detta är  de moral-  och etikfrågor 

tlsom är i  focus  efter  ayslöjanden  av  kartellverksamhet och andra för  en  

förtroendeuppbyggnad destruktiva beteenden. 

I  byggentreprenadbranschen är  kompetens-  och kunskapsuppbyggnaden i 

hög  grad  baserad  på individers  erfarenheter inom enskilda  projektgrupper  

till  följd  av brister  i  systematik  och  incitament  för erfarenhetsåterföring 

och kompetensutveckling, vilket framgår i  forskning av  Fredrik  Anheim,  
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"Entreprenörens lärande - drivkrafter för lärande i och mellan projekt" (Anheim 

2001). 

Byggherrarna i egenskap av en av huvudaktörerna i byggprocessen har ett 
stort ansvar i detta sammanhang och måste förstärka sitt engagemang för 
att få till stånd en mer positiv utveckling (SOU 2002:115). Det finns bl.a. 
ett stort behov av ny processutveckling för att anpassa denna till 
förändrade krav från samhället. Detta kan exemplifieras med de krav som 
finns i stor utsträckning på förkortade ledtider från projektinitiering till 

Mfärdigställande (dynamiska projekt).

Denna utveckling ställer nya och högre krav även på upphandlings- och 
samverkansformer som fungerande instrument i en process med högre grad 
av målstyrning i stället för traditionell detaljstyrning. Utveckling av 
upphandlingsmodeller med genomförandeformer som överför ansvaret för 
delar av produktbestämningsfasen till entreprenörer ansvariga för 
produktframställningen har även kontinuerligt ägt rum. 

Med denna utveckling har också de totala ledtiderna kunnat förkortas 
genom att upphandlingsunderlaget kunnat förenklas och att projektering 

byggnadsproduktionen.
    och konstruktion 

 
kunnat pågå stor utsträckning parallellt med

Ett ytterligare argument för denna utveckling har varit, i de fall att 
projektering och konstruktion överlåtits ansvarsmässigt på utförarna, att 

r\J\.dessa därmed fått incitament till att genom sin kunskap om 
Jproduktionsfasen anpassa p oduktval och produktionslösningar till ett 

effektivare utförande. Detta har i viss mån bidragit till en utveckling av 
produkt- och produktionstekniken inom branschen, men potentialen för 
och behovet av effektiviseringsprocesser ar fortfarande stort (SOU

2000:44). 

För hantering av den formella ansvarsfördelningen vid olika 
upphandlingsformer har branschgemensamt mellan byggherrar och utförare 
utvecklats administrativa regelverk i form av Alj__männa Bestämmelser inom 
avtalslagens ram. För hanterandet av krav på måluppfyllelser beträffande 
förväntade funktioner vid projektupphandling, har i Allmänna Bestämmelser

för Totalentreprenader (ABT 94) aven lämnats möjligheter att ställa 
funktionskrav på produkten. 
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Varianter till traditionella totalentreprenader  har  även utvecklats i  form  av 

främst totalåtaganden, teknikupphandlingar och funktionsentreprenader. I dessa  

har  ansvarsfördelningen ytterligare förskjutits mot utförarledet. 

Byggherrarnas krav på produkterna framställs genom målrelaterade  

r(  funktionskrav, längre garantitider och  drifts-  och underhållstaganden.  
V.  

Inom husbyggnadsområdet finns exempel på hur detta kan hanteras vid 

programarbetet i forskningsrapporten Funktionsstyrd upphandling (Fristedt, 

Bredberg  2001).  

Afj  

Denna utveckling  har  även gett upphov till förslag beträffande formell 

avtalshantering, som förslaget till ABF - Allmänna Bestämmelser för 

Funktionsentreprenader enligt forskningsrapporten Funktionsentreprenad,  en 

model]  för upphandling av husbyggnader (Lagerqvist  1996).  I denna beskrivs 

även teoriunderlag för uppställandet av funktionskray. 

Vid upphandling baserad på funktionskrav krävs även  en  utveckling av  

instrument  (verktygslådor) för att uppställning av funktionskrav från 

byggherrar, brukare och samhälle kan göras på ett uppföljningsbart sätt. 

Dessa omfattar i regel miljökrav, byggnadstekniska krav och mjuka värden  

(image,  arkitektur, m.m.). 

Användandet av utvecklade funktionsentreprenader är hitintills marginellt 

volymmässigt i  Sverige  och  har  mestadels applicerats inom 

vägbyggnadsområdet.  

En  bidragande orsak till detta är enligt rapporten Byggsektorns struktur och 

utvecklingsbehov att det finns brister i strategiskt agerande vid val av 

upphandlings- och samverkansform  (Lutz,  Gabrielsson  2002). 

Val  av utförare vid byggprojekt ingår enligt författarnas  definition under  

byggprocessensflexibla delar  (se  figur  1.5).  Med flexibla delar ayses  de  delar 

av värdekedjan som principiellt kan handlas av valfri leverantör. I denna 

ingår i regel konsulter, bygg- och installationsentreprenörer  samt  vissa 

materialleverantörer. 

Enligt ovan nämnd  rapport  styrs byggprocessens effektivitetsutveckling i 

hög  grad  även av svårpåverkbara låsta delar som inte kan upphandlas helt 

fritt. I denna  del  ingår även vissa materialtillverkare som genom speciella 

upplägg av marknadsföring och logistik förhindrar  en  ur kundsynpunkt 

öppen och  effektiv  konkurrens. Det senare  har  även influens på 

installationsentreprenörmarknaden som i hög  grad  är bunden till olika 

leverantörer (ibid.). 
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Kortsulter tioniga entreperenitrer 

Byggherre 

Förvaltnings.  °di  
servicebolag 

Försikrings. 
ban  

Transportforetag 
Arians:clings-
institut 

Byggentreprenör 

Figur 1. 5  Byggprocessens delar ur påverkanssynpunkt  

(Lutz,  Gabrielsson  2002) 

De  osynliga delarna som sällan ägnas uppmärksamhet i byggprocessen 

omfattar bl.a. förvaltnings- och försäkringsbolag  samt kommuner.  Av dessa  

har  kommunerna stor betydelse för kostnadsbilden vid byggprojekt 

eftersom kommunerna är stora markägare,  har  planmonopol och ofta 

fungerar som konkurrerande aktör på bostadsmarknaden. Exempelvis  har  

markkostnadernas andel av produktionskostnaderna för flerfamiljshus ökat 

från ca  3  %  1988  till ca  11  %  1998  och utgör i dagsläget  den  näst största 

kostnadsposten efter entreprenadkostnaden. Kommunernas planmonopol 

upplevs också i många  fall  försena byggprocessen genom långa 

handläggningstider  samt  bristande planeringsberedskap. (ibid.). 

I forskningsprojektet Hyreskostnad, förvaltning och produktion i harmoni 

bedriven i samband med ett bostadshusprojekt  har  detta uppmärksammats  
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och genom samverkan  med  aktuell kommun  kunde de  kommunala 

avgifterna reduceras  med  ca  33  % (Andersson, Borgbrant  1998). 

1.4  Sammanfattande slutsatser  

Enligt de  slutsatser  som ges  i  de  senaste statliga utredningarna, 

Byggnadskostnadsdelegationens betänkande Frän byggsekt till byggsektor  samt  

Byggkommisionens  rapport  Skärpning gubbar finns  det  många  brister  i  

dagens  byggprocess och därmed ett  stort behov av  att  få  till stånd  en  

förändrings- och effektiviseringsprocess inom byggsektorn i  sin  helhet  

(SOU  2000: 44,  SOU  2002:115).  Byggherrarna  har  ett  stort ansvar  för  den  

uppkomna  situationen enligt  Byggkommissionens  rapport eftersom de ej  

lyckats  få  ett omvandlingstryck  på  branschen genom användandet  av sin  

marknadsmakt  (SOU  2002:115).  

Byggherrarna  har enligt  Byggkommissionens  rapport  förlorat i styrka 

gentemot andra aktörer i byggprocessen genom  den omstrukturering som  

skett  under de  senaste decennierna  (SOU  2002:115).  Genom 

strukturförändringar  bland  främst offentliga byggherrar  har  deras  egen  

samlade  kompetens  inom tekniska områden  samt  inom många företag även 

inom projektledningsområdet minskat. Detta illustreras främst  av  statliga 

Byggnadsstyrelsens avveckling  1993.  Inom privata byggherresidan  har  

liknande resursneddragningar ägt  rum  till följd  av  förändrade  strategier  

beträffande  egen  fastighetsutveckling (ibid.) 

Sammantaget ger beskrivningarna av dagsläget inom byggsektorn och  den  

traditionella byggprocessen  en  indikation om att det finns behov av 

mångdimensionella förändringar för att få till stånd eftersträvansvärda 

effektiviseringar.  
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Kapitel 2 

2 Forskningsdesign 

2.1  Inledning 

I detta  kapitel ges  inledningsvis  en  beskrivning  av  syftet  med  forskarens  

studie, en  sammanfattande  problemformulering samt en  vald avgränsning 

för denna  studie.  Forskarens bakgrund presenteras för att ge  en bild  ay  

dennes  förförståelse. 

Därefter lämnas teoretiskt underlag för val av forskningsmetod och 

presenteras utformningen av enkätstudie.  

2.2  Syfte 

Detta forskningsprojekt ingår i Formas forskningsområde "Byggherre med 

kunden i  Fokus", del  I  (G5: 2002).  Enligt ramprogrammet för 

forskningsområdet betonas byggherrarnas ansvarsfulla och viktiga  roll  i 

samhällsbyggnaden och för samhällsekonomins utveckling. 

Byggherrarna  har  påförts ett utökat ansvar genom ny lagstiftning, speciellt 

inom miljöområdet. Byggherrarna behöver för hantering av  sin roll ha  

tillgång till  samt  utnyttja  den  bästa kunskapen  samt  förvissa sig att  de  aktörer 

som dessa anlitar också  har  detta (ibid.). 

Inom Avdelningen för produktionsledning vid Luleå tekniska universitet 

bedrivs forskningsprojekt inom byggherreområdet med huvudsaklig 

finansiering från Formas inom detta ramprogram  under  titeln Beställarens  

roll  inom produktionsledning. 

Forskarens delprojekt  har  programtiteln Uttryckssätt och överföringsformer av 

byggherrens krav och förväntningar i  en  produktionsprocess. Det övergripande 

syftet med denna studie är att utveckla kunskap om på vilket sätt 

byggherrar kan påverka förändringsprocesser genom utvecklade 

kommunikationsmodeller.  

2.3  Problemformulering 

Enligt  den  beskrivning som lämnats i föregående kapitel framgår att  en  

framträdande orsak till problembilden inom byggsektorn kan hänföras till  
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förändrade strukturer såväl hos byggprocessens aktörer som i  den  

omgivande miljön. 

Byggherrarnas  brist  på egen teknisk och processledningskompetens  har  i 

stor utsträckning ersatts av ett förlitande till externa resurser i  form  av 

konsulter och entreprenörer. Byggherrarnas  roll har  därmed ofta 

begränsats till att genom olika målstyrningsmodeller styra externa resurser 

till att nå måluppfyllelser av olika  slag.  

Byggherrarna skall fungera som förändringsagenter i  en  utveckling av 

processen i  sin  helhet. Ett troligt framtidsperspektiv är att utvecklingen 

kommer att kräva  en  förstärkt kompetens hos byggherrar för att analysera 

kundernas krav på och behov av produkterna,  samt en  utvecklad kunskap 

och kompetens för att effektivare kunna hantera målstyrning såväl 

ekonomiskt, tekniskt som miljömässigt.  

De  traditionella upphandlingsmodellerna som är inriktade mot 

detaljstyrning genom ritningar och beskrivningar  har  i olika hög  grad  visat 

sig vara ineffektiva i många komplexa och dynamiska projekt med korta 

ledtider. Dessa  har  också i varierande utsträckning ersatts av 

målstyrningsmodeller 	i 	form 	av 	exempelvis 	total- 	och 

funktionsentreprenader med funktionskrav som styrmedel. I dessa sker i 

allmänhet  en  stor  grad  av parallelläggning av projekterings-, 

konstruktions-  samt  produktionsaktiviteterna i syfte att förkorta totala 

ledtiden vid projektgenomförande.  

En  modell för förbättrad målstyrning utgör också utvecklingen till mer 

samverkan i olika  former  i byggprocessen. Ett exempel på detta finns 

genom partnerskapsmodeller där både beställare och utförare deltar i 

samverkan även i produktionsfasen.  En  viktig förutsättning för 

samverkansprojekt är att parterna  har  respekt och förtroende för varandra. 

Detta kräver öppenhet och transparens vilket också bör  ha  påverkan på 

valet av ersättningsformer.  

2.4  Avgränsning av forskningsfrägan 

Enligt  den  problemformulering som lämnats framgår att det finns 

förändringsbehov inom många delar av byggprocessen för att denna bättre 

skall anpassas till förändrade strukturer och krav från processens 

intressenter. Det är i stor utsträckning  en  fråga om mer utvecklade 

kommunikationsmodeller i  en  målstyrningsprocess. Vid målstyrning är  
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kunskapen om drivkrafterna i och hanterandet av olika upphandlings- och 

samverkansmodeller ett grundläggande och viktigt verktyg för byggherren 

för att effektivisera byggprocessen. 

I denna studie väljs att studera gränssnittet mellan byggherren och 
utförarna i  form  av projektörer, konstruktörer och entreprenörer i  en  
upphandlingssituation. Valet av upphandlings- och samverkansmodeller kan 

därvid betecknas som ett för processens bedrivande grundläggande val av 

kommunikationsmodell vid projektgenomförande. 

Genom val av upphandlings- och samverkansform  har  byggherren möjlighet 
att uttrycka sina förväntningar och önskemål på  den  färdiga produkten på 
olika sätt och att bestämma även i vilken samverkan han eller hon vill  se  
sina målsättningar bli uppfyllda. Detta är speciellt viktigt ifall det 
föreligger osäkerhetsfaktorer_— av olika  slag  beträffande projektets 
utformning eller att byggherren  har  strategiskt intresse av att kunna 
påverka  en effektiv  processutveckling. 

Målet för detta forskningsprojekt är att studera hur det från byggherrens 
perspektiv kan finnas möjlziget att påverka och påskynda  en  nödvändig 
effektiviseringsprocess genom ätiVan  andet  av olika upphandlings- och 
samverkariSrriOalter som målstyrningsverktyg. 

I denna studie väljs att studera upphandlings- och samverkansmodeller ur 
två skilda perspektiv: 

*  Ur  ett benchmarkingperspektiv för att göra  en  jämförelse med 
utvecklingen inom annan industri och då främst med  den  biltillverkande 
industrin. Detta med aysikt att få kunskap till studien om  de  teorier och 
processer som ligger bakom  den  tillverkande industrins i jämförelse med 
byggindustrins bättre effektivitetsutveckling. 

*  Ur  ett innovationsperspektiv för att studera hur olika projektbundna och 

yttre faktorer påverkar valet av genomförande-, ersättnings- och 

samverkansformer i  en  upphandlingssituation. 

Forskningsfrågor: 

* Vilken kunskap från tillverkningsindustrins processdesign är 

applicerbart till byggprocessen?  
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* Hur påverkas valet av upphandlings- och samverkansformer av 

beslutsmiljön?  

2.5  Forskarens referensram 

Forskaren  har  avlagt civilingenjörsexamen  1971  vid  Lunds  Tekniska 

Högskola inom Väg- och vattenbyggnadsteknik. 

Därefter  har  forskaren  en  entreprenörserfarenhet från arbets-, projekt-

och företagsledande befattningar i sammanlagt ca  18  år,  en  erfarenhet som 

innovatör, produktutvecklare och konsult  under  ca  7  år  samt  av 

internationell verksamhet i  en  byggherreroll i ca  3  år. 

I forskarens  roll  som entreprenör  har  han deltagit i projekt inom hus-, 

industri- och anläggningsbyggandet och genom arbete i olika 

befattningsnivåer förvärvat  en  gedigen kunskap och erfarenhet av 

byggbranschens kulturella, administrativa och organisatoriska  system  och 

processer.  

Sedan  augusti  2001 har  forskaren  en  doktorandtjänst vid Avdelningen för 

produktionsledning, Luleå tekniska universitet inriktad på forskning inom 

avdelningens forskningsområde för byggherrefrågor.  

2.6  Forskningsmetod  

2.6.1  Forskningstyp 

Detta forskningsprojekt är delvis av teori- och modellutvecklande typ  samt  

delvis av utvärderande typ enligt definitioner givna i forskningsrapporten 

Byggforskning — processer och vetenskaplighet (Andersson, Borgbrant  1998).  Det 

innebär metodmässigt att studien baseras på såväl teoretiskt som empiriskt 

underlag. I denna forskning genomförs detta i  form  av litteratur- och 

enkätstudier som ger kvalitativa och kvantitativa  data. 

2.6.2  Metodval för enkätstudie 

Syftet med enkätstudien är att identifiera, analysera och beskriva  de  mest 

påverkande faktorerna vid val av genomförande-, ersättnings- och 

samverkansformer vid upphandling av utförare för byggnadsprojekt.  
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Eftersom valt forskningsområde är komplext i strukturen, med flera 

komponenter påverkande processen med olika  grader  av inbördes 

beroendeförhållanden (relationer), väljes ett systemsynsätt som grund för 

forskningsarbetet. Teoribasen för systemsynsättet i denna studie hämtas i 

huvudsak från Företagsekonomisk metodlära författad av Arbnor och Bjerke  

(1994).  

Grunden för systemsynsättet är antagandet om  en  objektivt tillgänglig 

verklighet uppbyggd av komponenter som är i olika  grader  beroende av 

varandra och därmed icke summativa i analytisk bemärkelse på grund av 

förekomst av t.ex. synergieffekter (ibid.). 

Inom systemsynsättet söker  man  ofta efter drivkrafter som påverkar 

systemet och kartlägger deras betydelse (ändamålsenlighet) för systemet i  

sin  helhet (ibid.).  

Den  kunskap som byggs upp i  en  forskning baserad på systemsynsättet är 

beroende av aktuell systemmodell (systemberoende) och därmed ej generell i 

kvantitativ mening (ibid.). 

Enligt systemsynsättet ges förklaringar och förståelse genom kartläggning 

av finalitetssamband som förklarar sambandet mellan drivkrafter och 

resultat (ibid.). 

Vid användning av systemsynsättet söks indikationssamband (indikator — 

effekt samband) till skillnad från det analytiska sättets kausala samband 

(orsak - verkan) till följd av att verkligheten ej betraktas som summativ utan 

bestående av  en  mångfald komponenter som kan samverka i synergier.  En  

indikator behöver varken vara  en  nödvändig eller  en  tillräcklig orsak till  en  

effekt, utan kan vara  en bland  många möjliga för att nå  en  viss effekt 

(ekvifinalitet). I andra  fall  kan  en  indikator  ha  många alternativa effekter 

(multifinalitet). Händelser kan också ses som finala varvid förklaringen kan 

sökas i ett större sammanhang i vilken händelsen tjänar ett syfte (ibid.).  

En  modelluppbyggnad kan enligt systemteorin användas för att ge  en  

idealiserad bild av verkligheten i komplexa processer för att förenkla 

förståelsen för avhandlat forskningsfält. 

Olika systemstrukturer kan särskiljas ur förändringssynpunkt med 

karakteristiska grunddrag för dessa enligt följande (ibid.):  
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2.6.2.1 Den  mekaniska systemmodellen  

Den  mekaniska systemmodellen karakteriserar ett slutet  system  med enkla 

komponenter i huvudsakligen endimensionella relationer. Systemet  har  

ingen förmåga till inlärning eller strukturförändring. Systemet är i statisk 

jämvikt.  

2.6.2.2 Den  biologiska systemmodellen 

Denna systemmodell utgår från organisationers förmåga att upprätthålla 

jämviktstillstånd trots utbyte med och störningar från omgivningen utan 

att behov av strukturförändringar uppkommer.  

2.6.2.3 System  som öppna, lärande och strukturförändrande  

System  enligt denna modell karakteriseras av utbyte med  sin  miljö och kan 

i strukturförändringsavseende  ha  olika beteende.  Den  ena ytterligheten 

kännetecknas av principen för  negativ feedback  vilket innebär att utbytet med 

omgivningen endast leder till korrigeringar i aysikt att anpassa sig till 

avvikelser mellan tillstånd och mål  men  att strukturförändringar ej anses 

behövliga.  Den  andra ytterlighetstypen karakteriseras av principen för  

positiv feedback,  vilket medför öppenhet för strukturförändringar för att 

bemästra nya krav från miljön. Systemet  har  därmed  en  stor förmåga till 

inlärning och organisatoriska anpassningar. 

Det självorganiserande systemet  har  förmåga till såväl  negativ  som  positiv 

feedback.  Det förra är  en  nödvändighet för att skydda systemet mot 

störningar och variationer (trygghetsfaktor) och det senare när det ställs 

krav på förändringar av strukturen för att anpassa systemet för  en  kraftigt 

förändrad  situation.  Systemet uppfattas därmed som ett lärande  system. 

2.6.2.4 System  som kultur  (den  värdeladdade systemmodellen) 

Denna systemmodell är i  sin  karaktär individinriktad och inriktar sig på 

studium av grundläggande värderingar i  system  (kultur i  system).  

Dessa värderingar anses vara basen (filtret) för exempelvis mottagligheten 

för krav på förändringar. Detta synsätt ger  en  ytterligare  dimension  till  

den  självorganiserande systemmodellen i  form  av t.ex. förmåga och 

intresse hos deltagande individer att deltaga i lärande och 

strukturförändring.  
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2.6.3  Modellkonstruktion för enkätstudien i ett systemperspektiv 

Ett systemsynsätt  har  som grund  en  systemanalys av  en  modellbild av det 

komplexa reella systemet i aysikt att beskriva, förklara och förstå  de  olika 

huvudfaktorernas påverkansgrad och samverkan.  

Modellen  ayses enligt systemsynsättets grundsatser representera  en  

schematisk, undersökningsspecifik och inte generell avbildning av 

verkligheten som förutsätts vara komplex och inte avbildbar i  strikt  

positivistisk bemärkelse.  Modeller  av detta  slag  är till för att avbilda 

verkligheten schematiskt i aysikt att bättre förstå drivkrafterna i komplexa 

sammanhang (Arbnor, Bjerke  1994).  

Institutonella faktorer 

rnarknaosfaktorer 

FOU-taktorer 

Senchrnarking-erf. 

samhällsfaktorer 

kundfaktorer 

Byggherren 

N  Atallningstagand  A  
	r, 	till fördelning 	\,r 	  

	

Yttre Faktorer \,( ansvar - risk 	K Projektfaktorer 
\ 	och 
\ samverkan /  

Teknislt kornpiesitet 

Strategiska faktorer 

Osäkerhetsfaktorer 

Tidsfaktorer 

Funktionsfaktorer 

Objektsstorlek 

Val  av upphandlings- 
och 

samverkansform 

Fig  2.1 	Systemmodell för byggherrars val av upphandlings- och 

samverkansformer 

Valt upplägg för aktuellt forskningsprojekt bör huvudsakligen vara ett mål 

- medel orienterat upplägg i ett öppet  system  eftersom utöver 

projektanknutna faktorer  en  stor  grad  av omvärldsfaktorer finns genom 

samhälleliga, ägar- och brukarkrav.  
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Modellbilden i denna studie konstrueras med referens till  den  bas som 

förvärvats genom litteraturstudier  samt  forskarens förförståelse av 

ämnesområdet.  

Modellen  i figur  2.1  används i detta  fall  för att illustrera beslutsmiljön i 

samband med  en  byggherres  Val  av upphandlings- och samverkansformer. 

Modellens utformning bygger på antagandet att  en  byggherres val av 

upphandlings- och samverkansform sker i  en  beslutsmiljö med många 

påverkande faktorer i ett komplext  system.  Beslutet i denna valsituation 

blir ett ställningstagande till fördelning av ansvars- och risktagning  samt  

till samverkansförhållandet i samband med ett projektgenomförande. 

Valet antas i olika utsträckning vara påverkat av yttre och projektbundna 

faktorer  samt  av beslutsfattarens individuella värderingar.  De  senare kan 

förutsättas bero av bl.a. personlig erfarenhetsram  samt den  

organisationsmiljö som denne representerar. Med dessa antaganden görs 

bedömningen att verkligheten  har  inslag av systemmodeller enligt det 

öppna, lärande och strukturförändrande som det värderingsbaserade.  

2.6.4  Utformning av enkätstudie 

För erhållande av empiriskt underlag utformas studien som  en  

enkätundersökning riktad till ett urval av  respondenter  som förutsätts  ha  

kunskap om olika upphandlingsmodeller beträffande genomförande-, 

ersättnings- och samverkansformer vid projektgenomförande. 

Enkäten utformas i  en  första  del  med styrda frågeställningar och sätter  

respondenten  i  en  rådgivarroll där denne skall ge förslag till upphandlings-

och samverkansform för ett antal givna upphandlingsfall med varierande 

projektkarakteristika och yttre faktorer. För styrning av vad som ayses 

med olika valmöjligheter beträffande genomförande-, ersättnings- och 

samverkansformer definieras dessa i underlaget till enkätundersökningen. 

I  en  andra  del  av enkäten tillfrågas respondenterna hur  de  generellt tycker 

att olika yttre och projektanknutna faktorer påverkar valet av  

genomförande-, ersättnings- och samverkansform. 

Resultaten av undersökningen analyseras med hjälp av systemsynsättet 

genom att fånga upp indikator — effekt samband med använd systemmodell 

som underlag.  Modellen  förklaras deskriptivt i enkätformuläret för att 

undvika olika tolkningar av vad som ayses med  de  olika variablerna. Syftet 

med detta är att förbättra reliabiliteten i undersökningen.  
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För utvärdering av forskningsresultatet är det i detta  fall  främst frågan om 
kvalitativ  validering  i  form  av funna indikator — effekt samband, eftersom 
det är ett komplext  system  som studeras och som på grund  sin natur  gör  
strikt  kvantitativ  validering  icke genomförbar. 

I enkätstudien  har  systemmodellen enligt figur  2.1  anpassats till denna 
enkätstudies primära syfte, som är att undersöka hur valet av upphandlings-
och samverkansformer påverkas av beslutsmiljön i  form  av yttre och 
projektanknutna faktorer. 

Enkätformulärets utformning framgår av Bilaga  1. 

2.6.5 Val  av undersökningspopulation 

Undersökningen syftar till att fånga upp åsikter från personer med kunskap 

av upphandlingsfrågor genom olika erfarenhetsbakgrund som byggherrar, 
konsulter och entreprenörer. 

I urvalsprocessen identifierats personer som genom deltagande i 

konferenser och i intresseföreningar inom ämnesområdet och/eller genom 

deltagande i genomförda projekt bedömts  ha  förvärvat kunskap om 
upphandlings- och samverkansfrågor.  

2.7  Förväntat  resultat  - intressenter  

Det  kunskapsbidrag  som  förväntas  av  detta forskningsprojekt är främst 
aysett att möta byggherrars  behov av  kunskapsutveckling i deras gärning  
som  projektutvecklare och förvaltare  av  kommersiella fastigheter. I 
dagsläget förefinns  en klar informationsasymmetri  mellan beställare och 
utförare i  den  komplexa byggprocessen vilket även utpekats i 
Byggkommissionens  rapport  Skärpning gubbar  som  orsak till  en del av  
problembilden inom byggsektorn  (SOU  2002: 115).  

Denna forsknings primära syfte är tillföra ökad kunskap till främst 

byggherrarna om upphandlings- och samverkansformernas betydelse som 

målstyrningsinstrument vid projektgenomförande. 

Med utgångspunkt från dagens  kvalitetsbrister  i produkter, ogynnsam 
kostnadsutveckling och uppenbara bevis om  en  delvis inte fungerande  
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marknad som är till förfång för samhällsbyggandet, borde intresset för ny 

kunskapsuppbyggnad vara stort även hos andra aktörer inom byggsektorn.  
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Kapitel 3 
3 Litteraturstudie 

3.1  Inledning 

I detta kapitel redovisas  den  teoribas som erhållits genom  de  

litteraturstudier som genomförts som grund för denna studie. 

Litteraturstudien har  genomförts i delar  som en  benchmarkingstudie  av  

utvecklingen inom ledande delar  av  bilindustrin  under  1900-talet. 

Avsikten  med  denna inriktning  av litteraturstudien har  varit att erhålla 

kunskap  om den  processuella utvecklingen inom tillverkningsindustrin 

även  ur  ett historiskt  perspektiv.  Målsättningen  med  detta  har  varit att 

söka förklaringar till denna bransch goda effektivitetsutveckling i 

jämförelse  med  utvecklingen inom  den  byggrelaterande industrin. Förutom 

detta  har en litteraturstudie  genomförts  av applikationer  till byggprocessen  

av de teorier som implicit  och i vissa  fall  explicit  kan  härledas till  det 

teoriområde  inom tillverkningsindustrin  som  sammanfattningsvis  kan  

benämnas  Lean Thinking.  

Inom tillverkningsindustrin  har applikationer av det  moderna 

processtänkandet samlats  under  begreppet  Lean Production  under  senare  

delen av  1900-talet. Inom byggprocessen benämns dessa  applikationer  i 

vissa sammanhang explicit  under  begreppet  Lean Construction.  

Den  benchmarkinginriktade  delen har  i huvudsak baserats  på forskning  

presenterad i  The  Machine that changed  the  World, författad  av  forskarna  

James P.  Womack,  Daniel T.  Jones  samt Daniel  Roos (Womack,  et al. 

1990).  I boken redogörs för  en  mycket omfattande och världsomspännande  

studie av  bilindustrins utveckling från begynnelsen i slutet  av  1800-talet 

till  läget  kring  1990.  I  studien har  deltagit biltillverkare, regeringar, 

forskare och experter inom  området. 	Författarna  har  deltagit  som  

vetenskapliga ledare  av projektet  IMPV  (International Motor  Vehicle  Program) 

med MIT  (Massachusetts  Institute of Technology,  USA) som  forsknings-

centrum. I denna bok  kan  tillverkningsteknikens utveckling från 

hantverksstadiet till  de mest  högpresterande exemplen  av  Lean Production  

konceptet  studeras. 

I  en  efterföljande bok,  Lean Thinking,  har  forskarna  James P.  Womack  och  

Daniel T.  Jones vidareutvecklat teorin för  konceptet.  Denna innehåller  
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även beskrivningar  av  fallstudier från delar  av  övrig verkstadsindustri  samt  
även från appliceringsförsök från byggindustrin  (Womack,  Jones  1996). 

3.2  Lean Production  — bakgrunden inom bilindustrin  

	

3.2.1 	Hantverkstillverkning 

I slutet av 1800-talet och fram till ca  1910  var  all  biltillverkning  rent  
hantverksmässig, kännetecknad av skickliga hantverkare som med ofta 

enkla verktyg producerade kundanpassade bilar. Erforderliga komponenter 

för fordonen tillverkades ofta hantverksmässigt och inpassades genom 

manuell bearbetning till att passa ihop med anslutande komponenter för att 
bilda ett  system.  Detta medförde också att vid reparationer så fick 

erforderliga ersättningskomponenter tillverkas manuellt. Produkterna blev 

på detta sätt unika, dyra och därmed ej tillgängliga för  en  större 
kundkrets.  

	

3.2.2 	Massproduktion 

Massproduktionsteknik för bilar utvecklades i  USA  i början av 1900—talet.  
En  av förgrundspersonerna var  Henry Ford  som bildade  Ford Motor 
Company 1903. 

Ford  lyckades genom egen och annan tillgänglig teknikutveckling främst 
avseende bearbetnings- och pressverktyg få igång  en  för massproduktion 
erforderlig komponentutveckling och -tillverkning.  En  grundläggande 
förutsättning för detta var  en  noggrann produktbestämning som uppfyllde 

krav på bl.a. måttnoggrannhet. Detta blev ett avgörande steg  (1908)  bort 
från det hantverksmässiga hanterandet av komponenttillverkning och det 

stora krav som tidigare funnits på hantverksskicklighet för att få olika 
komponenter att inpassas till ett  system.  

Därigenom möjliggjordes användandet av outbildad arbetskraft som lätt 

kunde infasas i enkla och ofta väldigt monotona arbetsoperationer. Detta 

illustreras kvantitativt av att medelcykeltiden för samma arbetsmoment för  
en  bilarbetare sjönk från  514  minuter till  2,3 min  redan före införandet av 
löpandebands systemet som produktionsupplägg. Det senare innebar 

primärt att jobbmomenten kunde göras vid någorlunda fasta arbetsstationer 
eftersom det var produkterna  under  tillverkning som i stället flyttades  
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mellan olika arbetsstationer. Detta gav logistiska inbesparningar och 

halverade ungefär cykeltiden  per moment  redan direkt efter uppstarten av 

det första löpande  bandet  vid  Fords  fabrik i  Detroit  1913.  

Denna massproduktionsteknik blev  en  stor framgång i strävan att minska 

produktionskostnaderna och  en  nyckelfaktor för att få volymavsättningar 

på  en  bredare marknad. Redan på 1920-talet kunde  Ford  sålunda producera 

och aysätta ca  2  miljoner exemplar årligen av modell  T  till följd av låga 

produktionskostnader och därmed sammanhängande återkommande 

prissänkningar.  Ford  hade också  en ambition  att uppnå  en  långtgående  

integration  inom företaget med egna gruvor, skogar, träindustri och 

stålverk.  

GM  startade  på  1920-talet  efter fusion av  många hantverksmässiga 

biltillverkande företag och fick  snart Alfred  Sloan  som en  kraftfull och 

mångårig ledargestalt.  GM  kom  att  under  Sloan  vidareutveckla 

masstillverkningstekniken  samt  även bidra till utveckling  av  

managementkoncept 	för 	styrning 	av 	de 	snabbt 	växande 

företagskonglomerat  som bilismens  framväxt genererade.  

Den  massproduktionsteknik som därmed utvecklades och som fortfarande 

existerar på många håll inom verkstadsindustrin  har  med tiden visat 

svagheter i  form  av främst inflexibilitet och högt volymberoende. Detta 

ofta till följd av  en  alltför ensidig koncentration på volym och 

tillverkningskostnader i produktionsflödet som även kräver stora 

investeringskostnader i maskiner. Dessa maskiner var också i allmänhet 

anpassade till speciella produktutföranden och inflexibla i  sin  

konstruktion, vilket krävde långa och dyrbara omställningstider vid 

produktbyten. Kundanpassningen av produkterna var därför svår att uppnå 

rationellt och detta resulterade i begränsning av antalet produktmodeller. 

Med tiden  har  attraktionskraften för personella resurser att arbeta i denna 

typ av industri minskat till följd av bl.a. ökade krav på personlig 

utveckling hos individer. 

Denna massproduktionsteknik  har med tiden  visat  sig  också vara 

förknippad  med  kvalitetsrelaterade  problem.  Inom bilindustrin  har  detta 

resulterat i stora kostnader för korrigering  av  fel i bilar  som  lämnat  det  

löpande  bandet  utan att vara leveransklara  vid de  efterföljande testerna  

(Womack,  et al. 1990). 
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3.2.3 	Lean Production  

Nästa stora förändringsprocess inom produktionstekniken,  som sedan 1990  
blivit benämnd  Lean Production,  har  mestadels sitt ursprung i  Japan  och  
Toyotas  utveckling  av  nya  processer  för  produktion av  bilar för att kunna 
konkurrera  på en  världsmarknad för bilar  som helt  dominerades  av tre  
kraftfulla och etablerade amerikanska  koncerner  (GM,  Ford  och Chrysler)  
samt  europeiska företag. Detta  kan  exemplifieras  kvantitativt av  att  under 
1955  tillverkades  72 °A av  världens bilar i  Nordamerika  och  26  % i  Europa  
och  av  att  98 °A av  bilarna sålda  på amerikansk  marknad  kom  från  USA-
ägda bolag (ibid.).  

Japans andel av bilproduktionen har enligt figur 3.1  utvecklats från ca  1  %  
under 1955  till ca  30  %  1980.  Denna senare nivå  har  därefter bibehållits  
som effekt dels av handelsrestriktioner  och  dels av  att konkurrenterna 
förbättrat  sin effektivitet  och därmed  sin  konkurrenskraft.  

Japanese Share at World Motor Vehicle Production, 55-1989 

Figur 3.1  Utvecklingen  av japansk bilproduktion på  världsmarknaden  
(Womack,  et al. 1990)  

Strategin i  Japan  med  start  hos  Toyota  blev att satsa på effektiva, 
kvalitetsbefrämj ande och flexibla processer för produktframtagning, 

produktion och marknadsföring för att kunna konkurrera med ovannämnda  
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giganter inom bilindustrin.  En god  bas för att lyckas med detta fanns också 

i  landet  i  form  av arbetskraft, tillgång till  kapital  genom främst 

amerikanskt bistånd  samt  ett gynnsamt samhällsklimat med  god  samverkan 

mellan stat och framväxande industri (ibid.). 

Det koncept som växte fram karakteriseras enligt teorierna av  en  

systematisk analys av alla processteg för att minska resursåtgången totalt 

(mudakonceptet). Det är viktigt att analysera alla källor till förluster på ett 

systemiskt sätt i ett produktionssystem. Beträffande materialdelen kan 

förluster bero exempelvis på väntan på insatsmaterial, felaktigt material 

och ej använt eller förstört material.  Analyser  av produktionskedjor görs 

ofta i  termer  av värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter.  

En  annan viktig teori är strävan om  en  kontinuerlig effektivisering (kaizen 

konceptet) genom främst engagemang av anställda på alla nivåer i företaget i 

ett organisatoriskt lärande. Ett viktigt inslag i detta är att ge 

organisationer incitament för gruppsamverkan och delaktighet i 

processutve ckling. 

Denna nya produktionsfilosofi kom att innebära  en revolution  inom 

bilproduktionen allt eftersom  de  japanska fordonen började vinna framsteg 

på världsmarknaden som konkurrenskraftiga, högkvalitativa och 

kundanpassade produkter. 

Det  hot  som därmed växte fram mot  de  nationella tillverkarna, främst i  

USA, har  periodvis lett till olika politiska åtgärder av typen handelshinder 

i  form  bl.a. kvoteringar som begränsade importen av bilar till  USA.  

Konsekvenserna av detta  har  dock i många  fall  förstärkt  den  japanska 

bilindustrin som kunnat höja priserna (inom kvoterna) och som upparbetat 

nya marknader för att få aysättning för sina volymer. I  USA,  som är  den  

största marknaden,  har  japanska biltillverkare dessutom startat egna 

fabriker, ibland i samarbete med amerikanska företag, som blivit 

framgångsrika. Detta kan ses som ett bevis på att det går att få effektiva 

enheter även utanför det japanska samhällssystemet, vilket av många 

tidigare antogs vara  den  främsta förklaringen till  den  stora effektiviteten. 

I  konceptet  för  Lean Production  ingår, förutom för  produktionsfasen, 

teorier  för  en effektiv  produktutvecklingsprocess. Denna kännetecknas  av  

ett samarbete  med  strategiska leverantörer i integrerade  projektgrupper. 

En  jämförelse  av tid  och resursåtgång  vid  utveckling  av en ny  bilmodell 

framgår avfigur  3.2  (ibid.).  Vid en  jämförelse mellan japanska och  
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Product Development Performance by Regional Auto Industries, Mid-1980s 

Average Engineering Hours per New 

Japanese 
Prattncers 

lettermen 
Praducets 

Elimpean 	European 
Volume 	Specialist 

Producers 	Praducers 

Car (millions) 1,7 3.1 2.9 	3.1 

Average Development Time per New 
Car (in months) 46.2 60.4 57.3 	50.9 

Number of Employees in Project 
Team 485 903 904 

Number of Body Types per New Car 2.3 1.7 2.7 	1.3 

Average Ratio of Shared Parts 18% 38% 28% 	30% 

Supplier Share of Engineering 51% 14% 37% 	32% 

Engineering Change Costs as Share 
of Total Die Cost 10-20% 30-50% 10-30% 

Ratio of Delayed Products 1 in 6 1 in 2 1 in 3 

Die Development Time (months) 13.8 25.0 28.0 
Prototype Lead Time (months) 6,2 12.4 10.9 
Time  trom  Production Start to First 

Sale (months) 1 4 , 

Return to Normal Productivity Alter 
New Model (months) 4 5 12 

Return to Normal Quality After New 
Model (months) 1.4 11 12  

Figur 3.2  Jämförelse  av tid  och resursåtgång  vid  utveckling  av bilmodeller  

(Womack  1990)  

amerikanska biltillverkare ur produktutvecklingssynpunkt framkommer 

markanta effektivitetsskillnader.  De  japanska företagen behövde i  mitten  

av 1980-talet ungefär halva resursinsatsen i ingenjörstimmar för att 

utveckla  en  ny modell som dessutom utfördes i fler varianter än  de  

amerikanska.  Tiden  för processen var ca  20  Vo kortare trots att modellerna 

hade  en  större andel produktunika komponenter. 

Kvalitetsstyrningssystemet fungerade också mycket bättre i  Japan som kom  

upp i  normal  kvalitetsnivå i genomsnitt  efter  drygt  en  månad medan  det  i  

USA tog 11  månader i genomsnitt.  En  intressant iakttagelse är i vilken  

grad  utvecklingsarbetet  gjordes  i samverkan  med  leverantörer  (Supplier 

Share of Engineering).  I  Japan  utfördes hälften  av  ingenjörstimmarna  hos  

dessa,  men  i  USA  endast  14 °A. 

En  stor fördel med  en  flexibel produktionsapparat är att det ger stor 

möjlighet till kundanpassade leveranser till rimliga kostnader vilket ökar 

konkurrenskraften på marknaden.  
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Figur 3.3 Antal  olika  bilmodeller  och ålder  per  modell  

(Womack,  et al. 1990) 

Av figur  3.3  framgår att japanska biltillverkare  har  ett större antal 

modellvarianter och lägre genomsnittålder  per  modell än konkurrerande 

tillverkare i  USA  och  Europa. Under  perioden  1982  —  1990  fördubblades 

antalet  modeller  i  Japan  medan biltillverkarna i  USA  och  Europa  endast 

marginellt utökade utbudet. 

I figur  3.4 visas en  sammanställning av karakteristika för bilfabriker i olika 

regioner. Denna visar jämförelsetal beträffande effektivitetsmått för såväl 

hårda som mjuka parametrar. Teamarbetet är mycket mer etablerat i  Japan  

och jobbrotation används i mycket högre utsträckning. Det satsas också 

mycket mer på vidareutbildning i  Japan  än i  USA  och  Europa.  

Frånvarofrekvensen är lägre i japanska fabriker såväl i hemlandet som i  

USA  än vad  den  är i inhemska fabriker i  USA  och i  Europa.  

Produktivitetsmåttet är antal timmar för montering av  en  bil och 

kvalitetsmåttet antal upptäckta fel  per 100  enheter. Av figur  3.4  kan det 

observeras att japanska tillverkare  har  det förmånligaste utfallet som är 

snabbt  montage  och litet antal fel. Vissa andra tillverkare kan konkurrera  
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Summary of Assembly Plant Characteristics. V lu 	e  Producers, 1989 
(Averages for Plants in Each Region) 

Japenese 	ientte2S9 	American to 
fa Japan 	jtrM,rth America 	North America 

Performance: 

All 
Europe 

Productivlty (hours/veh.) 	 16.8 21.2 25,1 36.2 
Quality (assembly defects/100 vehicles) 	60.0 65.0 82.3 97,0 

Layout: 
Space (sq. ftiveliicle/year) 	 . 5.7 9,1 7.8 7,8 
Size of Repair Area (as ';‘, of assembly 

space) 	 4.1 4,9 12.9 14.4 
Inventories (days for 8 sample parts) 	 .2 1.6 2.9 2.0 

Work Force.' 
% of Work Force in Teams 	 69.3 71.3 17.3 
Job Rotation (0 = none. 4 -= frequent) 3.0 2.7 .9 1,9 
Suggestions/Employee 	 61.6 1.4 .4 _4 

Number of Job Classes 	 11,9 8.7 67.1 14.8 
Traireng,of New Production 

Workers (hours) 	 380.3 370.0 46.4 173.3 
Absenteeism 	 6.0 4.8 11.7 12.1 

Automat/ort' 
Welding (% of direct steps) 	 86,2 85.0 76.2 76.6 
Painting (% of direct steps) 	 54.6 40.7 33.6 38.2 
Assembly (% of direct steps) 	 1.7 1.1 1,2 3.1  

Figur 3.4:  Sammanställd jämförelse  av kvalitet  och  produktivitet.  

(Womack,  et al 1990)  

kvalitetsmässigt  men har  aysevärt sämre  produktivitet. Enligt  samma källa 

finns  det  dessutom stora skillnader i kostnaderna för kvalitetssystemen  

eftersom  dessa i  det  japanska  konceptet  är  en  integrerad och  naturlig del 

av  arbetsuppgifterna för alla  (Womack,  et al., 1990). 

3.3 Lean Thinking -  grundprinciper  

Forskning  presenterad i boken  Lean Thinking  av James P.  Womack  och  

Daniel T.  Jones  (1996) ger en teoretisk  bakgrund för  det koncept  inom 

tillverkningsindustrin  som  benämns  Lean Production (Womack,  Jones  1996). 

Enligt  denna teoribildning är  de  principiella grunderna för  Lean Thinking:  

the  Value,  the  Value Stream,  Flow,  Pull  och  Perfection.  Vad som  menas  med  

dessa grundprinciper förklaras  av  följande sammanfattande beskrivningar 

(ibid.).  

3.3.1 	Begreppet  Value  (kundvärde) 

Grundsatsen för värde är att detta skall  ses  och beskrivas från  kundens 

perspektiv,  vara produktrelaterat och möta  kundens behov  till ett  specifikt 

pris  och i bestämd  tid. 
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Detta värde förutsätts bli producerat  av en  leverantör  som således  skall 

förstå  kundens krav på  produkten  (the  Value).  Att uppnå detta i  samklang 

med  företagets egna existerande värderingar är  det mest  centrala 

problemkomplexet  vid  införandet  av  detta nya  koncept. Enligt  

erfarenheter baserade  på  fallstudier  av  verkstadsföretag i ett  stort antal  

länder finns stora kulturella skillnader  som  påverkar synen  på  

värdebegreppet.  Den mest  framträdande faktorn därvid är styrkan i 

motståndet  hos  existerande  organisationer  baserat  på  konservatism och 

allmän förändringsobenägenhet. 

I  USA  styr ofta krav på kortsiktiga ekonomiska resultat (kvartalsekonomi) 

vad som blir prioriterade värderingar och detta blir kontraproduktivt för 

etablerandet av långsiktigare strategiska förändringsprocesser. 

I Tyskland  har  industrin traditionellt arbetat  introvert  med koncentration 

på ingenjörsmässigt avancerade produkter och produktionsmetoder som 

framgångsfaktorer. Detta synsätt styrs ej i första  hand  med utgångspunkt 

från specifika kundkrav utan mer av filosofin att företaget bäst vet vad som 

är bästa lösningar för kunden. Detta synsätt riskerar att fjärma kund och 

leverantör från varandra. 

I  Japan  återfinnes ofta  en  blockering mot kundnyttan hos många företag 

genom deras  ambition  att prioritera  den  inhemska produktionen i aysikt att 

slå vakt om långvariga relationer till anställda och leverantörsnätverk. 

Detta kan leda till  en  prioritering av "var värdet skapas" framför "åt vem". 

I det traditionella massproduktionsupplägget är det ofta svårt att möta 

kundspecifika krav eftersom detta baseras på stora volymer av 

välspecificerade produkter (batchtänkande). Drivkrafter för detta  har  främst 

varit att koncentrera mot lägsta möjliga tillverkningskostnad  per  

produktenhet. Detta  har  dock inte alltid inneburit att värdet hos kunden 

blivit optimalt till följd av logistiska  (lager,  m.m.) och tidsbundna 

merkostnader  samt  ej tillfredsställande av specifika produktkrav.  

3.3.2 	Begreppet  Value Stream  (värdeflöde)  

Med  detta begrepp ayses sammantaget alla erforderliga  aktiviteter  för att 

föra  en produkt  (vara och/eller tjänst) genom  de  kritiska 

managementfaserna problemlösning  (produktide, design, konstruktion), 

informationsmanagement  (hela skedet från order till leverans) och  den  

fysiska  transformationsprocessen  (från råvaror till färdig  produkt). 
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I  en  analys  enligt  Lean Production  -  konceptet  är  det fundamentalt  att alla 
dessa  faser  kartlägges kritiskt  ur  värdegenereringssynpunkt,  med  värdet för  
kunden  ställt i  centrum,  för att effektiva värdeflöden  med  minskat  antal  
icke-värdehöjande  aktiviteter  skall kunna uppnås. 

I det sammanhanget är det mycket viktigt att hela värdekedjan analyseras, 
inte minst beträffande  den  fysiska transformationsprocessen, för att 
undvika suboptimeringar beroende på aysaknaden av  en  totalt optimerad 
värdekedja från råvara till färdig produkt. Detta kräver nya tänkesätt 

beträffande logistik, samarbetsrelationer mellan företag och kunder  samt  
transparenta affärsrelationer som underlättar verifiering av måluppfyllelse.  

	

3.3.3 	Begreppet  Flow  (flöde)  

Efter  kartläggning  av  värdeflödet  totalt  sett och  eliminering av  icke - 

värdehöjande  aktiviteter (ur  kundperspektiv) blir nästa  fas  i  Lean Production  
tänkandet att  få  till stånd ett  optimalt  flöde  totalt  sett  under  bibehållande  
av  flexibilitet.  En  bärande  tanke  och målsättning härvidlag är att uppnå 
detta utan att fångas  in  i  det  storskaliga tänkandet  enligt  
massproduktionsideer. Detta kräver ofta ändrade tankesätt i fråga  om  
maskinlösningar och —uppställningar och beträffande företagets  
organisation. 

Det är totala värdekedjans effektiva flöde som måste optimeras och  ha  
prioritet framför optimering av enskilda delkomponenter i denna kedja, 

vilket ofta leder till suboptimeringar som är icke - värdehöjande för 
helheten. 

Detta leder ofta organisatoriskt till mer decentraliserat ansvarstagande i 

flödesnära grupper i motsats till  den  organisationsmodell som är mest 
vanlig i massproduktionsupplägg med hög  grad  av specialisering och 
hierarkisk organisationsuppbyggnad. 

Fördelarna med ett produktionsupplägg enligt detta tankesätt, med 

optimering av aktuell värdekedjas totala flöde, blir att genom_typstiderna 

kraftigt minskas och därmed blir ledtiden från t.ex. order till leverans 
kraftigt reducerat.  

	

3.3.4 	Begreppet  Pull  (efterfrågestyrning) 

Detta begrepp kan närmast förklaras med efterfrågestyrning. Principen är att 
åstadkomma hög  grad  av kundtillfredsställelse genom att produktens  
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framställning lättare kan anpassas till kundspecifika kray. För att denna 

princip skall kunna praktiskt tillämpas krävs ett produktionsupplägg med 

korta genomloppstider och flexibilitet för att kunna hantera olika 

kundspecifika krav med  kort  ledtid. 

För uppnående av det senare krävs  en  flexibel produktionsapparat som i 

regel är väsensskild från traditionella massproduktionsupplägg.  En  följd av 

detta blir också att andelen produkter i  lager  och  under  tillverkning blir 

minimerat vilket minskar totala kostnadsmassan  samt  risken för förluster 

(muda) till följd av fel- och övertillverkning.  

	

3.3.5 	Begreppet  Perfection  (perfektion) 

Perfektion  skall vara ledstjärnan bakom strävan att uppnå ständiga 

förbättringar (kaizen) och detta är  intimt  förknippat  med 

informationssystem  och  en  lärande  organisation.  Drivkrafterna för att 

uppnå detta hänger också ihop  med  transparenta belöningssystem  av  olika  

slag  i syfte att öka medarbetarnas engagemang.  

	

3.3.6 	Applikation av  Lean Thinking  

Enligt James  Womacks och  Daniel  Jones  forskning som  baseras  på en  

världsomspännande  studie av  företag inom olika branscher,  har det  

utkristalliserats allmänna kännetecken för  hur  en  lyckad förändringsprocess 

bör bedrivas  (Womack,  Jones  1996). Det  primära är att övervinna  det  

motstånd mot förändringar  som  finns inbyggt i  organisationer.  Ofta hjälper  

kriser  och/eller krismedvetande i företag till att ge erforderligt 

omvandlingstryck för skapandet  av  ett förändringsmottagligt klimat. 

I initialläget är  det  ofta viktigt att prioritera åtgärder  som  bedöms ge 

snabba  resultat  för att  få  igång engagemanget i företaget från  så  många  

parter som  möjligt för  en dynamisk  och uthållig förändringsprocess. I stora 

företag  kan det  vara lämpligt att starta  processen  inom  en del av  företaget 

där omvandlingstrycket är  stort  för att uppstarta  av en  förändringsprocess 

och för att förhoppningsvis generera snabbt påtagliga förbättringar. För 

detta krävs i initialskedet ofta kunskap från externt håll och  en  kraftfull 

ledare,  av typen  förändringsagent,  med god egen  kunskap och förståelse  

om  Lean Thinking  -  konceptet  och dess drivkrafter.  

En  förändringsprocess bör startas med identifiering av värden och 

värdekedjor produktvis och starta med  en  analys av det produkt-

orienterade flödet inom det egna företaget.  De  första signifikanta 

förbättringarna är med stor sannolikhet oftast uppnåeliga, även i ett  kort 
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tidsperspektiv, inom företagets internt åtkomliga flödesprocess. I ett 

senare steg bör processen bedrivas även med inriktning mot flödet i till 

denna värdekedja kopplade länkar i  form  av leverantörer och kunder, med 

ett inifrån—ut perspektiv. 

I ett andra steg är det ofta värdefullt att föra  in  efterfrågestyrning  (pull)  

som  en  styrparameter. Vid detta är ambitionen att åstadkomma  en  så 

flexibel och tidseffektiv produktions- och leveransprocess att  all  

produktion styrs av efterfrågan. Därmed minskar även förluster i  form  av 

produkter  under  produktion, produkter i lagerhållning och över- och 

felaktig produktion. 

Det  sista  steget  i  Lean Thinking-konceptet  är strävan  efter perfektion,  

vilket är nära kopplat till ett  effektivt  och  kontinuerligt  kvalitetsarbete  

som  systematiskt  ger feedback  och  underlag  till kontinuerliga 

förbättringar. 

Företagets administrativa stödsystem måste också ofta omstruktureras för 

att bättre stödja ett förändrat produktionssystem och för att stödja till  en  

kontinuitet i förändringsprocessen. 

Företagets organisationssystem bör produktorienteras med minimala 

stabsresurser (platt organisationsmodell) och  ha en  ledarskapssyn 

uppmuntrande till initiativkraft även på basnivåer för att få  en  dynamisk och 

lärande  organisation.  

Affärsstödsystemen skall också vara informativa och transparenta i  sin  

uppbyggnad för att underlätta uppföljningar och även stödja 

belöningsfunktioner som är viktiga för skapande av incitament för 

effektiviseringar.  

En  stark  rekommendation är att etablera bonussystem baserade på 

företagets totala lönsamhet (ibid.).  

3.4  Lean Construction -  teoribakgrund  

Lean Construction (LC)  har det  mesta  av sin  teoretiska bakgrund i 

verkstadsindustrins utveckling  av  Lean Production  (LP)  -  konceptet  för  en 

effektiv  och  flexibel industriell  produktion. 

33 



Forskning av  modellbyggande karaktär  med  inriktning mot byggproduktion  

enligt  Lean Construction-konceptet har  genomförts  av  Lauri Koskela 

(Koskela  2000).  Detta framgår  av hans  vetenskapliga avhandling,  

An  exploration towards  a  production theory  and  its application  to  Construction  

(ibid.). 

I  forskning av Glenn  Ballard,  presenterad i avhandlingen  The last planner 

system  of production control  avhandlas  system  för  effektiv  

produktionsstyrning  vid  komplexa och dynamiska  projekt  (Ballard  2000).  

Övriga delar  av det  teoretiska ramverket  med  inriktning mot  Lean 

Construction  har  inhämtats mestadels genom  studier av  artiklar 

presenterade  vid  ämnesinriktade  konferenser  och i tidskrifter.  

3.5 Definition  av  Lean Construction 

	

3.5.1 	Allmänt  

Lean Construction (LC)  skall primärt användas  som  ett samlingsbegrepp  på 

applikationsmodeller  till byggindustrin  av  Lean Thinking  och  Lean Production  

teorier med  ursprung inom tillverkningsindustrin.  De  explicita  

definitioner av  LC  som kan  hittas  vid en litteraturstudie  framgår  av de som  

framlagts  av organisationer som  IGLC och LCI  med  verksamhet inom  

området. 

	

3.5.2 	IGLC-International Group  of Lean Construction  

IGLC bildades  1993  och utgör ett nätverk  av praktiker  och forskare inom  

arkitektur,  engineering  och  produktion som  syftar till att åstadkomma 

förnyelse inom  området  för att möta kommande utmaningar  (fri  

översättning  av målformulering). Visionen om  Lean Construction  lyder 

enligt  IGLC:  

Our goal is to better meet customer demands and dramatically improve the AEC 

(architecture, engineering and construction) process as well as the product. To 

achieve this, we are developing new principles and methods for product 

development and production management specifically tailored to the AEC industry, 

but akin to those defining lean production that proved to be so successful in 

manufacturing.  

Enligt IGLC målformuleringar skall speciell tyngdpunkt läggas på 

teoribitar där aysaknaden av kunskap är störst för  en effektiv  förnyelse av 

byggprocessen.  
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3.5.3 	LCI - Lean Construction Institute 

LCI  bildades  1997  och  är en icke-profitgivande organisation  med  syfte att 

bedriva  forskning  inom  project based production management in the design, 

engineering and construction of capital facilities.  

Syftet skall  enligt programformuleringen  vara:  to extend to the 

construction industry the Lean Production revolution started in 

manufacturing. 

LCI som mestadels vid  starten  var inriktad mot amerikanska marknaden  har  

numera ett internationellt nätverk och samarbetar internationellt med 

IGLC. 

Enligt  LCI beskrivs  LC  konceptet enligt  följande:  

Lean Construction is a production management-based approach to project delivery 

- a new way to design and build capital facilities. Lean production management 

has caused a revolution in manufacturing, design, supply and assembly. Applied to 

construction, Lean changes the way work is done through techniques and applies 

them in a new project delivery process. As a result: 

The facility and its delivery process are designed together to better reveal and 

support customer purposes. Positive iteration within the process is supported and 

negative iteration reduced. 

Work is structured throughout the process to maximize value and to reduce waste 

at the project delivery level. 

Efforts to manage and improve performance are aimed at improving total project 

performance because it is more important than reducing the cost or increasing the 

speed of any activity. 

Control is redefined from "monitoring results" to "making things happen." The 

performance of the planning and control systems are measured and improved. 

The reliable release of work between specialists in design, supply and assembly 

assures value is delivered to the customer and waste is reduced. Lean Construction 

is particularly useful on complex, uncertain and quick projects. It challenges the 

belief that there must always be a trade between time, cost, and quality. 
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3.6  Lean Construction  —  produktionsteori 

Forskning av  modellbyggande karaktär för byggnadsproduktion presenteras 

i boken  An  exploration towards  a  production theory  and  its application  to  

construction  (Koskela  2000).  Denna  del av teoribasen  baseras i huvudsak  på  

denna källa.  

	

3.6.1 	Produktion  enligt transformationsteori  

Produktionen  betraktas som ett resultat av inputs av material, maskiner och  

personal  i  en  omvandlingsprocess  (transformation)  för att ge eftersträvat 

resultat  (outputs). En  tillverkningsprocess kan delas  in  i ett antal 

underprocesser där var och  en  studeras med utgångspunkt från dess inputs 

och  outputs.  

Ekonomisk styrning  går mest  ut  på  kostnadsstyrning  av outputs  mot lägsta 

transformationskostnad vilket resulterar i  en  strävan  av  långa  serier  och 

stora volymer i  produktionen.  Detta  kan  resultera i  en  suboptimering  som 

kan  ge negativa  konsekvenser  för andra angelägna  produktionsmål som 

minimering av lager, tid  till leverans  av  färdig  produkt  och kundnytta  

(customer value).  

	

3.6.2 	Produktion  enligt flödesteori 

Att betrakta produktion i  termer  av flöden av operationer fram till 

färdigställande  har  praktiserats  sedan  början av 1900-talet genom t.ex.  

Fords  upplägg för bilproduktion. Utvecklade flödesteorier för produktion 

började etableras på 1980-talet framför allt som  en  följd av det nya JIT  

(Just in Time)  - tänkandet inom speciellt japansk bilindustri. 

Det  nya  som  framkom i samband  med  flödesteoretiska  applikationer var 

koncentration  pä  den  totala  ledtiden vid  produktframställning  samt på 

reduktion av  resursbehovet i allmänhet (muda). För analys  av  tidsaspekten  

har det  utvecklats  system  för att metodiskt analysera  processen ur 

aktivitetsperspektiv.  Begrepp  som,  icke - värdehöjande  aktiviteter  och 

värdehöjande  aktiviteter ur  produktsynpunkt  har  etablerats i dessa  teorier. 

Som  exempel  på  icke - värdehöjande  aktiviteter kan  nämnas väntetider, 

omställningstider och åtgärdande  av  produktfel. 

I moderna applikationer  har  detta organisatoriskt lett till självstyrande 

grupper i produktionen vilka själva ansvarar för mycket av daglig 

arbetsplanering och kvalitetskontroll. Styrparametrar i sammanhang med  
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Lean Construction (LC)  är förutom förkortning  av ledtider  också strävan 

att minska  antal variabler,  att förenkla  processen  och att öka flexibiliteten. 

Flödestänkandet  som  är  centralt  i detta  koncept  omfattar även 

nätverksupplagda samarbetsrelationer  med  underleverantörer för  en 

totaloptimering av  flödet från insatsvaror till färdiga  produkter.  

Utvecklingen  av koncept  och sammanhängande  metoder  baserade  på  

flödestänkandet finns representerade genom: 

* Ju  T (Just in Time)  och TQM  (Total  Quality  Management) som  i  grunden  

baseras  på  tankegångar  om kontinuerlig  utveckling  av  lärande  

organisationer  genom  tids-  och  kvalitetsmål.  

* Time  based competition  har som filosofi  att  en  konkurrenssituation  som 

ger krav på  kraftfull tidsstyrning  ger incitament  för  en produkt-  och 

produktionsteknikutveckling. 

* Re-engineering  som  behandlar införandet  av  nya  koncept  i  processer  för 

att bryta upp ineffektiva  strukturer.  

* Supply Chain  Management  (SCM)  som  behandlar uppbyggandet  av  

leverantörsnätverk. 

* Agile manufacturing som  är  en  nyutvecklad  teori  baserad  på  Lean 

Production  -  konceptet  och  som har en vision om  bl.a.  applicering av  

avancerad  informationsteknologi som  hjälpmedel.  

3.6.3 	Produktion  enligt värdegeneringskoncept 

Detta koncept  har  liksom flödesteorin vuxit fram som reaktion mot 

transformationsteorins ensidiga koncentration på att minimera kostnader i  

en  process olika delmoment. Många kritiker till massproduktion menar att 

denna genom  stark  koncentration på volymtänkande försummar andra 

angelägna mål som leveranstid, lageroptimering och uppfyllande av 

kundvärde. 

I värdegeneringskoncept lyfts kundvärdet fram som det centrala och teorin 

är att produkternas värde bestäms i  termer  av kundnytta och av hur nöjd 

kunden är för övrigt. Detta koncepts utveckling är nära förknippad med 

utvecklingen av kvalitetssystem för produktionsverksamhet.  
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Värde genom produkter och servic- 
	 > 

Krav och förväntningar 

Leverantör Kund  

Figur 3.5:  Konceptuellt schema av leverantör - kundrelation 

I  kund  — leverantörsrelationen måste  kundens krav  och förväntningar 

	

omsättas 	i 	designen 	och 	tillverkningen 	av 	produkterna. 

Kontrollfunktionerna måste därmed inriktas mot mätning  av  måluppfyllelse  

av  kundnytta  (customer value).  

Modeller  för hur krav och förväntningar kommuniceras omfattar ur 

kundperspektiv, allt från tillhandahållande av detaljerade ritningar och 

beskrivningar (jfr rena utförandeentreprenader) till enbart funktionskrav 

på färdiga produkter (jfr funktionsentreprenad). 

Kontrollfunktionerna inriktas främst mot mätning  av  måluppfyllelse  av de 

krav som kunden  ställt för  respektive produkt.  I  det  sammanhanget är  det  

väsentligt att informationsflödet fungerar  på  ett tillfredsställande sätt över 

hela  processen. Det  är viktigt att alla  krav  och förväntningar  på produkter  

och tjänster beaktas i  de  olika skedena för  design,  produktionsutformning, 

m.m.  Praktisk  tillämpning  av  tankegångar från detta  teorikoncept  finns i 

exempel  på  industriella  koncept som  Value based  Management,  Customerdri  ven 

Company  och  Customer orientation.  

	

3.7 	Det  integrerade TFV —  konceptet  

Beskrivningen  av de  olika  baskoncepten  för  produktion enligt  ovan baseras  

på  Lauri Koskelas  forskning  (Koskela  2000).  Syftet i detta sammanhang är 

att förstå skillnader mellan teorierna och därmed olika betoningar  på  

sammanhängande framgångsparametrar. I verkliga  produktionssituationer  

framkommer ofta situationsbetingad  integration av  dessa olika  baskoncept.  

Detta är också utgångspunkten i utvecklingen  av en  integrerad  

produktionsteori  för byggnadsproduktion, benämnd TFV-konceptet  

(Transformation  -  Flow  -  Value).  Sammanhängande  med  detta  kan det  

särskiljas mangementinriktningar kallade Task  management, Flow management  

och  Value  management  (ibid.).  
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Lauri Koskela (  2000)  presenterar förslag till  en  principiell uppdelning av  

de  olika produktionskoncepten med tillhörande principiella särdrag enligt 

figur  3. 7. 

Main principles Associated principles 
Transformation view: Realize value- 
adding activities efficiently 

Decompose the production task 
Minimize the costs of all decomposed tasks 

Flow view: Reduce the share of non- 
value-adding activities 

Compress lead time 
Reduce variability 
Simplify 
Increase transparency 
Increase flexibility 

Value view: Improve customer value Ensure that all requirements get captured 
Ensure the flowdown of customer requirements 
Take requirements for all deliverables into 
account 
Ensure the capability of the production system 
Measure value  

Figur 3.7  Principer för olika produktionskoncept (Koskela  2000)  

I figur  3.8  presenteras  en  integrerad bild med särdrag för dessa  

produktionsfilosofier  med hänsyn även till metodik (flgur  3.8). 

Transformation view Flow view Value generation view 

Concept- 
ualization of 
production 

As a transformation 
of inputs into 
outputs 

As a flow of material, 
composed of 
transformation, 
inspection, moving and 
waiting 

As a process where 
value for the customer 
is created through 
fulfillment of his 
requirements 

Main 
principles 

Getting production 
realized efficiently 

Elimination of waste 
(non-value-adding 
activities) 

Elimination of value loss 
(achieved value in relation 
to best possible value) 

Methods 
and 
practices 
(examples) 

Work breakdown 
structure, MAP, 
Organizational 
Responsibility Chart 

Continuous flow, pull 
production control, 
continuous 
improvement 

Methods for 
requirements capture, 
Quality Function 
Deployment 

Practical 
contribution 

Taking care of what 
has to be done 

Taking care that what is 
unnecessary is done as 
little as possible 

Taking care that 
customer requirements 
are met in the best 
possible manner 

Suggested 
name for 
practical 
application 
of the view  

Task management Flow management Value management 

Figur 3.8  Jämförelser av synsätt och metodik för olika 

produktionskoncept (Koskela2000)  
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3.7.1 	Applikation  av TFV-konceptet i  design  

För designprocessen ger Lauri Koskela  en  modell för hur TFV-konceptet 
kan appliceras i detta sammanhang. I figur  3.9 visas  överskådligt bl.a. 
principer och metoder applicerbara i  design  sammanhang. 

Inom detta område är det väsentligt att utgående frän situationsspecifika 

omständigheter välja styrprinciper och metodval.  

Transformation concept Flow concept Value generation 
concept 

Conceptuali- 
zation of design 

As a transformation of 
requirements and other 
input intonation into 
product design 

As a flow of information, 
composed of 
transformation, 
inspection, moving and 
waiting 

As a process where 
value for the customer is 
created through 
fulfillment of his 
requirements 

Main principles Hierarchical 
decomposition; control 
of decomposed 
activities 

Elimination of waste 
(unnecessary activities); 
time reduction, rapid 
reduction of uncertainty 

Elimination of value loss 
(gap between achieved 
value and best possible 
value), rigorous require-
ment analysis, system-
atized management of 
flow-down of require-
ments, optimization 

Methods and 
practices 
(examples) 

Work breakdown 
structure, Critical Path 
Method, Organizational 
Responsibility Chart 

Design Structure Matrix, 
team approach, tool 
integration, partnering 

Quality Function 
Deployment, value 
engineering, Taguchi 
methods 

Practical 
contribution 

Taking care of what has 
to be done 

Taking care that what is 
unnecessary is done as 
little as possible 

Taking care that 
customer requirements 
are met in the best 
possible manner  

Figur 3.9  TFV — konceptet applicerat på  design  (Koskela  2000)  

Vid projektering  är frågan  om samordning  mycket  central. Det  gäller  
samordning  mellan olika tekniska  discipliner samt  också  med  
produktionsutformningen.  Det  senare benämns ofta i  LC  - sammanhang  
concurrent engineering.  

Enligt Lauri Koskela kan stor effektivisering i designfasen uppnås genom 
applicering av  flow-  och valuegeneration koncepten.  
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appliceringsfall (Koskela 2000) . 

företagsspecifika 

perspektiv. 

Av figur  3.10  framgår  den  utvärdering av 

ett TFV -  applikationer som  Lauri Koskela  gör i 

3.7.2 	Applikation  av TFV-koncept if6retag 

Influenser av  transformations-,  flödes- och värdegenereringsteorier 

(i samtidig applikation) hittas i olika använda koncept som Arconas  

Construction,  Skanskas  3T-koncept samt  ett  antal  andra utländska 

Lean 

Design Control improvement 
Effectively improved 
(TFV) 

Sekisui Factory layout, 
prefabrication, 
supply chain development 
(TFV) 

JIT control  (TF)  

Skanska Organizational 
specialization (T) 

Controlled in a more 
effective way (T) 

Improvement 
stimulated by time 
compression, 
measurements and 
specialization (TFV) 
Improvement 
stimulated by time 
compression and  
joint product 
development  (FV)  

Aroona Supply chain cooperation. 
design-build contracting 
(TFV) 

Controlled in a more 
effective way 
(detailed schedules) 
(TF)  

T40 New organizational 
structure, process 
redesign  (FV)  

Controlled in a more 
effective way  
(T) 

Enhanced improve-
ment  through 
measurements  (TF)  

Doyle 
Wilson 

Supplier base reduction. 
partnering with suppliers 
(F) 

Controlled in a more 
effective way 
(centralized control) 
(TF)  

Targeting, system-
atic collection of 
improvement ideas,  
measurements 
(TFV) 

Plano 100 Stable supplier networks, 
streamlined delivery 
channel  (FV)  

Controlled in a more 
effective way (F) 

Joint improvement 
with suppliers, 
improvement of on 
site processes, 
measurements 
(TFV) 

BAA Stable supplier networks, 
redesigned project  
delivery processes (TFV) 

Systematized control 
(TF)  

Targeting, 
measurements 
(TFV) 

TD1ndustries Controlled in a more 
effective way (short 
term planning and 
monitoring)  (TF) 

Measurements  (TF)  

Figur 3.10:  Nivåer på TFV-applicering i  design,  styrning och metoder hos 

några företag (ur Koskela  2000) 
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3.8  Praktikfall -  LC  och industriellt byggande 

Industriellt byggande är ett viktigt inslag i  Lean Construction  eftersom  
detta är i överrensstämmelse  med  mänga  måldefinitioner. Det  senare 
främst ayseende flödestänkande, kvalitetssäkring och leverantörssamverkan  
(supply chains).  Inom byggrelaterad tillverkningsindustri finns dessutom 
ofta påverkan  av  Lean Production  -  teorier  vilket underlättar  anknytningen  
till  Lean Construction  -  teorier  inom byggsektorn.  

De  vanligast förekommande praktiska exempel på industriellt byggande 

som hittas vid litteratursökning inom området, berör stombyggande med 
prefabricerade  element  av olika materialslag.  

Om  industriellt byggande och allmänna  problem  kring dess praktiska  
applikation  rapporteras i  forskning  från  Storbritannien som  avhandlar ett 
forskningsprojekt  med  deltagare från verkstadsindustrier, entreprenörer,  
konsulter  och  kunder  (Pasquire,  Connolly  2002). Det  konstateras 
inledningsvis i  rapporten  att  det  finns ett utbrett motstånd mot 
prefabricering inom byggindustrin.  Det som  anfördes primärt  av  många  vid  
intervjuer  var  främst att  det  motverkar  kreativitet  i  design  (p.g.a.  
standardisering),  ökar kapitalkostnaden,  har  begränsad inverkan 
tidsmässigt och ökar risken för förluster  vid transporter  och 
arbetsplatshantering.  

Som  en del  i forskningsprojektet  har  utvecklats metoder för jämförelser 
mellan prefabricering och traditionell produktion i fält för att få  en  mer 
rättvisande jämförelsegrund än det traditionella transaktionskostnads-
tänkandet (ibid.).  

De  faktorer som vid det senare ofta försummas är kvalitet och funktion, 

miljö- och säkerhetsaspekter, arbetsledningsbehov, arbetsplatsetablering, 

logistikfaktorer, samordning och annan påverkan på personella resurser. 

Det som framkommer som fördelar med prefabricering i denna forskning 
är (ibid.): 

* reducerat arbetskraftsbehov på  plats  (minskade hälsorisker, m.m.) 
* förkortad projekttid 

* reducerat behov av arbetsplatsetablering (indirekta kostnader) 
* reducerad komplexititet i platsproduktionen 

* förbättrad kvalitet 

* ökad flexibilitet 

* ökad leveranssäkerhet  
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isolering. Vinsterna av 

reducerades  den  totala 

använt  system  var stora och enligt forskarna 

våningsplan från normala installationstiden per 

* minskade totalkostnader 

* förbättrad arbetsmiljö genom minskad platsproduktion 

Ett intressant exempel  på  förbättrad  produktivitet  genom  en konsekvent  

genomförd anpassning  av  Lean Production  principer  vid  fabrikstillverkning  

av  HVAC-aggregat  som består av  kompletta  moduler  för uppvärmning,  

ventilation  och  luftkonditionering  redovisas också i denna  forskning  (ibid.). 

I denna genomfördes  en  fallstudie  hos  företaget  Crown House Engineering, 

Wolverhampton, UK.  Genom  en koncentration  främst  på design,  

modularisation  samt på  ett genomtänkt produktionsupplägg för att 

tillverka HVAC-moduler  kunde en  kostnadsreducering  med 9-4  % uppnås 

inom  en  tidsperiod  av 18  månader i jämförelse  med  traditionellt förfarande  

med  kundspecifika leveranser. 

I  en  forskningsrapport som studerat leveranser av prefabricerade HVAC - 

aggregat till ett byggnadsprojekt från samma företag framkommer 

intressanta rön om vinster även på projektnivå beträffande tid- och 

arbetskraftsinbesparingar (Mawdesley, Long  2002). 

Till  detta projekt kunde förutom prefabricerade HVAC-aggregat även ca  

80  % av horisontella distributionsledningar och —kanaler levereras i  form  

av moduler  (normal  storlek  6,0  x  2,5  x  1,0 m)  innehållande 

ventilationskanaler och värmeledningsrör, kylrör, kontrollventiler, 

teleförbindelser, VA-ledningar,  el-dragningar, ventilationsdon  samt  

1.920  till  320  arbetstimmar (ibid.). 

För optimalt tillgodogörande av fördelar med 

anpassningar vid projektutformningen så att 

prefabriceringskomponenter. Upphandlingar av dessa 

också genomföras i tidiga projektskeden för 

vid berörda fabriker kan produktionsmässigt  

prefabricering krävs 

denna passar valda 

komponenter bör 

att 	inplanering 

ske tid- och 

produktionsekonomiskt 	optimalt. 	Produktutformningen 	(under  

funktionsansvar), av prefabricerade komponenter, måste i hög  grad  

delegeras till berörda leverantörer för att kunna anpassas optimalt ur 

produktionssynpunkt (ibid.).  

3.9  LC  och  innovationer 
Problemet med få innovationer  inom byggnadsprocessen  samt en  analys och  

diskussion av  orsakerna för detta återfinns i  en  forskningsrapport  med 
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titeln  The  prevalent  theory of construction  is a  hindrance  for innovation  

författad  av  Lauri Koskela  samt Ruben  Vriihoef (Koskela, Vrijhov  2000).  I 

denna  har  studerats olika  typer av innovationer  (enkla till banbrytande), 

deras  beroende av  institutionella  faktorer  (innovationsklimat) och  adaptions-

mönstret för  innovationer.  

Författarna konstaterar att förekomsten av innovationer inom 

byggprocessen är låg och är i allmänhet av enkel  art. De  innovationer som 

mest förekommer inom branschen härrör från material- och 

komponenttillverkare.  Bland de  mest påverkande innovationerna, även 

organisatoriskt och managementmässigt, nämns stålkonstruktionskoncept 

för stombyggande.  

De  institutionella faktorerna delas upp i  innovation  superstructure  som  

bl.a  kunder  och samhälleliga regleringar,  system  integrators  som  ofta 

projektörer och entreprenörer och av  innovation  

sistnämnda ayser tillgången till intresserade hantverkare, installatörer, 

systemkonsulter och komponentleverantörer.  

Hindren mot innovationer från dessa institutionella faktorer påstås bero på 

typen av samverkan mellan projektörer och utförare, kunders beteenden 

samt  byggbranschens särart. Det sistnämnda på grund av det  

decentraliserade beslutssystemet och det kortsiktigt orienterade 

arbetssättet (ibid.). 

I fråga om adaptionsmönster för innovationer särskiljs två grundmönster. 

Det första är  top-down  modellen som berör adaption av utifrån kommande 

innovationer. Största hindren för detta är  bristen  på incitament, 

rollfördelningen mellan projektörer och utförare  samt  aysaknaden av 

krävande kunder. Det andra grundmönstret är bottom-up  modellen som 

berör adaption av nya ideer som växer fram genom problemlösningar och 

lärandet i projekt. Spridningen av dessa ideer hindras i allmänhet av  

bristen  på lärande organisationer.  

3.10 Lean Procurement 

3.10.1 	Traditionellt upphandlingsbeteende 

Vid  en  traditionell upphandlingssituation  har  byggherren i grunden att ta 

ställning till hur ett aktuellt projekt ansvars- och riskmässigt skall hanteras 

mellan denne och externa aktörer i  form  av främst konsulter och  

infrastructure.  

ayser 

ayser 

Det 
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entreprenörer. Detta val görs ofta med utgångspunkt från byggherrens 

egna resurser för styrning av projektet, projektets karakteristika 

(komplexitet, tidplan, m.m.)  samt  på varierande yttre 

faktorer enligt forskning om val av genomförandeformer av  Frans  Kodeda 

(Kodeda  1992).  

Detta framgår också  av forskning av Bengt  Råsled  som  studerat 

upphandlingen  av projekt  såväl i  Sverige som  internationellt (Rasled  1990). 

Han har  presenterat  en  modell i  form av en  matris för upphandlingar  med  

projektkarakteristika  som grund  för  val av  genomförande- och 

ersättningsformer. I dessa  har  funktionsentreprenader  eller  Lean 

Construction 	inte 	beaktats 	som 	explicita 	alternativ 	på  

genomförandeformer. Funktionsbaserad upphandling framgår  som  

användbart  alternativ  i  form av teknik- eller  funktionsupphandling där  det  

föreligger "definierbara  funktions-  och egenskapskrav" främst i  form av  

utvecklade totalentreprenader (ibid.). 

Beträffande samverkan mellan byggherre och utförare avhandlas i dessa  

rapporter ej heller  partnering  som  explicit  alternativ  (undersökningarna 

utförda i slutet  av  1980-talet). Samverkan nämns i  form  

projekteringssamverkan  samt vid  komplexa  projekt  även integrerade  

organisationsmodeller  i  form av  affärsgemenskap genom  konsortier  och 

annan bolagsbildning (ibid.).  

Hur byggherrens val av genomförandeformer påverkas, förutom av 

projektkarakteristika och yttre faktorer  samt  även av beslutsfattares 

bakgrund, framgår också av  Frans Kodedas  forskning (Kodeda  1992).  I 
denna 	forskning 	undersöktes 	hur 	professionella 	byggherrar 

rekommenderade genomförandeformer i olika fiktiva beslutssituationer 

omfattande projekttyper med olika komplexitet, genomförandetid  (normal  

eller  kort)  och marknadsförhållanden (konkurrensläge).  

De  intervjuade byggherrarnas bakgrund följdes upp som  en variabel  vid 

undersökningen, i aysikt att studera ifall denna kan påverka valet av 

genomförandeform. Detta främst ayseende erfarenhetsbakgrund från 

entreprenör-  respektive  konsultverksamhet och/eller annan bakgrund. 

Resultatet av  Kodedas  forskning visar sammanfattningsvis att 

totalentreprenad rekommenderas mest vid projekt med låg komplexitet 

medan generalentreprenad fortfarande uppfattas ge bästa garanti för 

måluppfyllelse vid komplexa projekt. Detta förklaras av att byggherrarna  
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visar  en klar  inriktning vid osäkra och komplexa projekt att behålla  en  stor 
andel av styrningen och därmed också ansvaret hos  dem  själva. Förtroendet 
för att överlämna detta ansvar till entreprenören verkar lågt (ibid.). 

Vid jämförelse mellan beställarnas bakgrund och dess inflytande vid  en  
beslutssituation indikerar denna forskning att bakgrunden influerar valet av 

genomförandeform och därmed sammanhängande ansvarsfördelning i 
produktionsfasen. 	Kodedas 	slutsats 	är 	att 	beställare 	med 
entreprenörbakgrund  har  ett större förtroende för entreprenörerna och är 

därmed oftare än beställare med annan bakgrund intresserade av att lämna 

större delen av projektutformningen på entreprenören. Detta  visas  genom 
val av genomförandeformer där entreprenören tar ansvaret för detta 
(ibid.). 

Denna slutsats underbyggs också av resultaten vid projekt med  kort  
genomförandetid. Vid dessa måste ofta av tidsskäl delar av projektering 

och byggande ske parallellt. Vid valet mellan alternativen  total-  och 
mycket delade entreprenadformer (byggledningsentreprenad)  visas  att 
beställare med entreprenörbakgrund är benägna att i större utsträckning 
anförtro styrningen på entreprenörer (totalentreprenadalternativet) än 
beställare med konsulterfarenhet.  De  senare rekommenderar ofta delade 
och mycket delade entreprenader (ibid.). 

Marknadslägets inverkan på upphandlingssituationen visar att beställarna 

ofta förordar att projekteringen tillhandahålls av beställaren i  en situation  
med högkonjunktur i förhoppningen att detta skall ge fler möjlighet att 
deltaga i  en  anbudsgivning. 

Det framgår också att variabeln projektstorlek endast marginellt påverkar 

valet av genomförandeform och då i aysikt att förbättra konkurrensbilden 

för aktuellt projekt på marknaden.  

3.10.2 	Bakgrunden  fir Lean Procurement  inom annan  industri 

Med  Lean Procurement  ayses i detta  fall  ett samlingsbegrepp  på  
upphandlingsmönster  som kan  hänföras till  Lean Production  konceptet. Det som 
kan  inhämtas  enligt forskning  kring upphandlingsmönster i samband  med  
Lean Production-koncept  inom främst bilindustrin  ger en bild av  
nytänkande även inom detta  område  (Womack,  et  al.1990;  Womack,  Jones  

1995). 
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Bakgrunden och anledningen till att nya koncept för upphandlingar börjat 

tillämpas inom bilindustrin ger flera analogier med dagens  situation  inom 

byggnadsprocessen. 

Inom bilindustrin  var det  traditionella upphandlingsmönstret, innan nya  

teorier om  bl.a. strategiska nätverkssystem växte fram, mycket likt  det 

som  fortfarande i  stor  utsträckning  råder  inom byggsektorn.  Under  denna 

era  var den  traditionella  modellen  även inom verkstadsindustrin att utan 

leverantörssamverkan arbeta  med design-  och  konstruktion av 

komponenter  och  system  i  egen regi  innan förfrågan  om  tillverkning utgick 

till presumtiva anbudsgivare. Därefter  gjorde  beställarna traditionellt  en  

upphandling till lägsta  pris  (jfr generalentreprenadförfarandet inom 

byggnadsindustrin). Detta förfarande visade  sig med tiden  ge alltmer stora  

brister  i måluppfyllelse vilket framgår  av  många relaterade praktikfall  

(Womack,  et al., 1990). Problem med  leveranssäkerhet och ekonomisk 

styrning inträffade  frekvent då  beställarna tvingades till ständiga 

omförhandlingar genom  krav  från underleverantörerna.  Det  senare  blev  

ännu  mer  accentuerat när  det  uppkom  variationer  i volymen  av produkter  

och när  det blev  nödvändigt  med  ändringar  av designen med  hänsyn till 

framkomna  kvalitetsbrister eller av  andra anledningar. Leverantörerna  

hade  även otillräckliga  incitament  till att satsa  på produkt-  och 

produktionsteknikutveckling  eftersom  deras uppgift endast  var  att tillverka  

enligt  beställarens  specifikationer. En  bidragande  anledning  till detta  var  

också att avtalen ofta saknade  komponenter som gav  långsiktig trygghet  om  

fortsatt samarbete. 

Leverantörernas produktion var i regel upplagd enligt massproduktions-

tänkandet och detta resulterade ofta i  problem  med stora 

lageruppbyggnader för att säkerställa leveranser. Lagerproblemet 

förvärrades också av att  de  ofta även hade komponenttillverkning till andra 

kunder. Det kunde även gälla komponenter med samma funktionsinnehåll  

men  som uppvisade variationer i  komponentdesignen  eftersom denna 

bestämts ensidigt av  respektive  beställare. 

I samband  med  utvecklingen  av  Lean Production-konceptet blev  samarbets-

och upphandlingsformerna  kraftigt  förändrade för att undvika  det  mesta  av  

ovan relaterade problemställningar.  Det  utvecklades samarbetsformer för 

att metodiskt involvera beställare och strategiska leverantörer i ett 

samarbete redan i produktens designfas för att bådas kunnande och  behov 

skulle  tillgodoses  så effektivt som  möjligt. Ett  koncept  för detta 

representeras  av  utvecklingen  av  SCM  (Supply Chain  Management). 
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Designansvaret tas ofta gemensamt i samverkansprojekt och det mesta av 

det efterföljande produktspecifika tekniska utformningsansvaret tas av 

leverantören 	som 	specialiserat 	sig 	på 	komponentspecifika 

funktionslösningar. Detta ger leverantören incitament till att utveckla  sin  

specifika produkt och  sin  produktionsteknik för att uppfylla även framtida 

förändrade kray. 

Avtalen utformas ofta med  en transparent  prisbild vilket skapar förtroende 

i affärsrelationen. I aysikt att skapa incitament för  en  fortsatt 

effektiviseringsprocess finns ibland krav på volym eller kalenderbundna 

kostnadsreduktioner över avtalstiden. 

Avtalen baseras  på stort  och ömsesidigt förtroende mellan parterna.  

Paralleller  till denna utveckling finns inom byggnadsområdet i gränssnittet 

byggherre — utförare i  form av  utvecklingen  av  nya genomförandeformer  

som  funktionsentreprenad och totalåtaganden  samt  samverkan genom olika 

partneringkoncept.  

3.11  Upphandling  av  byggprojekt  med  utgångspunkt från  
Lean Thinking-  idéer  

I  forskningsrapporten  Contracting  for  lean performance: contracts  and the  lean 

construction  team  framläggs styrande principer för upphandlingar baserade  

på  Lean Thinking-teori samt med  hänsyn till  de  förändrade  krav som  

utvecklingen mot dynamiska  projekt  ställer  (Miles,  Ballard  2002).  

Författarna hävdar att gängse använda kontraktsmodeller  ej  fungerar 

rationellt i  dagens situation med en  utveckling mot alltmer komplexa  

projekt,  korta processtider och många osäkerhetsfaktorer. 

Författarna anför att etablerade upphandlingsmodeller mestadels är 

baserade  på en  transaktionsteoretisk  grund som  är  ineffektiv  för dessa  

projekt.  Istället krävs  mer av  samverkan  med  ändrade beteenden och 

relationsförhållanden. Partneringkonceptet  ser  författarna  som en  

övergångslösning  som  karakteriseras  som  informal  statement  of intent  to  

cooperate.  Enligt  forskarna kvarstår i  stor  utsträckning  bristen  beträffande 

formaliakrav för att täcka  in  samverkansbehovet och  det  utvecklingsbehov  

som  för övrigt finns beträffande upphandlingsmodeller. 

Författarna till  rapporten  baserar  sin forskning delvis på en artikel  

publicerad  av  Ian  R.  Macneil  1974, The  many futures of contracts,  som  

studerat kontraktsmodeller  ur  beteendevetenskaplig  syn med  

ytterligheterna i  det  traditionella transaktionsteoretiska  (transactional)  
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beteendet och i  det  relationsinriktade  (relational)  med karakteristika enligt 

figur 3.12  (ibid.). 

Traditionella och fortfarande förhärskande kontrakt bygger juridiskt på 

transaktionsteoretiskt tänkande medan behovet alltmer ligger mot att täcka  

in  samverkansbehovet i  dagens  byggnadsprocess.  Partnering  är ett 

samverkanskoncept som således i detta ayseende utgör  en 	vissa 

sammanhang (strategiska  projekt)  fungerande  men  tillfällig brygga för att 

fånga upp  behovet av integration  och samarbete  (Miles,  Ballard  2002).  

Detta främst ayseende konflikthantering medan  behovet av  utveckling och 

samverkan i värdekedjorna  (Supply Chain  Management) ej  tillgodoses  på  ett 

godtagbart sätt.  Vid  partneringprojekt  ligger  oftast sedvanliga 

kontraktsutformningar  som bas  för hanterandet  av  juridiska  implikationer  

vilket  ger en  besynnerlig  legal situation som  författarna karakteriserar  

ambiguous  at  best  and  schizofrenic  at  worst  (ibid.). 

Enligt författarna är det viktigt att samverkansmodeller vid projektgenom- 

förande 	be aktar 	proj ek tkar akteris tiska , 	projektledningssystern, 

organisationsstruktur och parternas relationer. Det sistnämnda är 

väsentligt och måste formaliseras på ett mer generellt sätt än som är 

vanligt vid många partneringprojekt. 

Beträffande valen av gängse genomförandeformer, från rena utförar-

modeller till totalentreprenader  samt  projektstyrningssystem, bestäms 

dessa i dagens  situation  ofta av faktorer som ej beaktar aktuella typen av 

projekt (projektkarakteristika). Dynamiska projekt kräver  en  starkare 

samordning av funktioner och styrning (processdesign) för att undvika 

suboptimeringar och för  en  bättre anpassning till  de  osäkerhetsfaktorer 

som ofta finns (ibid.). 

Forskarna betonar också vikten av transparenta strukturer i värdekedjorna. 

Viktiga grundsatser vid  en  utveckling av mer samverkansinriktade 

upphandlingsmodeller är att involvera  de  flesta aktörerna i värdekedjorna 

och att arbeta med prestationsbaserade incitament som uppmuntrar och 

belönar samverkan på ett rättvist sätt.  
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Relation type 

Transactional Relational 

0 	Limited Personal Involvement 
0 	Limited  C  on-imunicati ons 
0 	Ea silyMonetizable Valuation 

Duration  

Unlimited Personal Involvement 
Extensive Formal &. Infumal 
Communications  
B  oth Monetary & Non-Monetary 
Valuation 

Transactional Relational 

0 	Short a geement process 0 Long term 
0 	Short time between agreement and 0 No finite beginning 

performance 0 No end to relationship or perfo nce 
0 	Sh art time o f performan ce 

Planning 

Transactional 
4 	 

0 	Focus: Substance of exchange 
O Can be very complete and specific 
O Entirely binding 

Participants 

Transactional 
4 	 

0 Two 
0 	Time-s en se: presentizati on of the 

future 
0 	Expectation of problems: none 

expected 

Relational 

0 	Focus: Structures and Processes of the 
relationship 

O Limited specific planning possible clue 
to unknowns 

0 Tentative 

Relational 

0 	Likely to be much greater than MID 

O Time-sense: futurizati on of the present 
O Expectation of problems: normal part 

of business; to be resolved 
cooperatively  

Figur 3.12: Karakteristika  för kontraktsmodeller (ytterligheter  ur  

beteendesynpunkt  (Miles,  Ballard  2002) 
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Anna  Rhodin  (2002) har  i  sin forskning  genomfört  en studie av  partnering  
som en  modell för åstadkommande  av  förändringar i byggprocessen (Rhodin  
2002).1  denna  studie har  partnering  studerats  som en kraft (en  modell) för 
effektivare interaktionsprocesser för gemensamma  mål,  konfliktlösning,  
teknisk  samverkan, uppföljning - förbättring, teambuilding, upphandling 

och  relationer  — förtroende (ibid.). Vidare  kan  identifieras liknande 

slutsatser gällande styrkorna i och utvecklingsbehovet för 

partneringkonceptet  som  i  studien av Miles  och  Ballard  (2002). 

Av  Rhodin  (2002)  framkommer att  de  flesta  konflikter som  observerats i 
gjorda fallstudier är förknippade  med  upphandlings- och kontraktsfrågor. 
Likaså framkommer i båda studierna  behovet av  processutveckling för att 
bättre anpassa till förändrade  behov av  projektledningsteknik,  
kommunikation, relationer  och  organisation (Miles,  Ballard  2002;  Rhodin  
2002). 

3.12  Applicering av leverantörsnätverk inom byggsektorn 
ur innovationsteoretiskt perspektiv  

En  nyckelfaktor för  en  effektivitetsutveckling inom byggprocessen är att 

samverkansklimatet förbättras och att det finns incitament av olika  slag  för 

branschens aktörer att satsa på innovationer beträffande produkt- och 

processteknikutveckling. Därmed ayses främst applicering av och 

utveckling av ny kunskap i produktutveckling  samt  även i 
processutveckling. 

Det samverkansmönster som vuxit fram inom tillverkningsindustrin mellan 

t.ex. bilfabrikanter och deras leverantörer för att få till stånd  en effektiv  
produkt- och processutveckling  har  visat sig mycket framgångsrik och 
blivit  en  nödvändighet för dessa för att kunna överleva i  en  mycket hård 
internationell konkurrenssituation. 

Paralleller  till denna utveckling finns även inom byggprocessen där vikten  
av  att samverka  enligt konceptet  SCM  (Supply Chain  Management) gradvis  
växer fram.  Partnering  är ett exempel  på  detta  men har  inte fått 
eftersträvansvärt genomslag i  Sverige  och speciellt inte  som koncept  i 

gränssnittet mellan huvudentreprenörer och deras underentreprenörer och 
leverantörer.  

Forskning om applicering av  SCM i leverantörsleden inom byggindustrin  
har  genomförts i  England, enligt rapporten A  review  of  the  progress  towards  
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the adaption  of supply chain  management  (SCM) relationships  in  construction,  

som har  kommit längre  än  Sverige vad  beträffar utvecklingen  av  

partneringkonceptet (Saad,  et al. 2002). 

Studien har  gjorts  på basis av  innovationsteoretiskt  underlag  och analyserar  

hur  SCM,  ur  ett samverkansperspektiv, applicerats hitintills.  Det som  

forskarna  med  referens till  sin teoribas anser som  väsentliga nyckelfaktorer  

vid en  adaptionsstudie  av  detta  slag  är att  processen  skall innefatta följande  

(the  fifth  generation innovation):  

* vara  en  flerdimensionell process  (a multi-factor  process) 

* vara  en  långsiktig process  som  är sammanhållande och utvecklande  

(cumulative  and  evolutionary)  

* vara  en  process som innehåller ett antal skeden inkluderande 

innovationsbehov, kunskapsrespekt, utveckling av alternativa 

innovationer, planering och implementering 

* kännetecknas av effektiva  extern-  och internorganisatoriska förhållanden 

och  en  kraftfull interaktion med  den  externa miljön 

* innebära ett strategiskt och långsiktigt agerande och ett  kontinuerligt  

lärande 

* ha en  uppbackning från högsta  ledningen  och eldsjälar  (champions)  

Författarna till  rapporten  hävdar att SCM baseras  på en applikation av 

innovationer av typen  JIT  (Just in Time)  och TQM  (Total  Quality  

Management) som  ett  koncept  för effektivitetsutveckling i ett vidare  

perspektiv  än  det  företagsinterna  perspektivet.  

Forskarna utvecklar betydelsen av tankesätt enligt teorin för SCM för att få 

totaleffektivitet i hela kedjan från råvara till slutkund och framhäver  de  

synergivinster  en  nära och förtroendefull samverkan kommer att leda till 

(ibid.).  

En  av grundförutsättningarna för  en  framgångsrik implementering av SCM 

anges vara större öppenhet och transparens i relationer och detta inte 

minst i ett individperspektiv. Farorna för  en god  utveckling anges främst 

ligga i aysaknad av gemensamma mål, divergerande mål och ofta dolda mål,  
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maktobalanser, olika  kulturer  och  procedurer, brist på  öppenhet och 

opportunistiskt beteende. Saad och medförfattarna fastlägger att 

grundideerna  med  SCM mycket väl överrensstämmer  med  ovan relaterade  
grundfaktorer  för  the  fifth  generation innovation. 

3.13 Applicering 	av  SCM i 	byggindustrin 
förutsättningar 

Förutsättningarna för  en effektiv  och lyckosam  implementering av  SCM till 

byggprocessen  ur  samverkanssynpunkt hänger mycket ihop  med  sättet att 
upphandla byggprojekt.  De  nya samverkansformer  som  representeras  av  

bl.a. partneringkonceptet och  som bygger på  gemensamma 

målformuleringar och samverkan mellan aktörerna för att uppnå dessa  mål 
ger en  bra  bas  för  en  SCM  applikation  till byggprocessen (ibid.). 
I  figur 3.13  redovisas  hur  utvecklingen  har  varit hitintills i  England  

beträffande  mer  samverkansinriktade upphandlingsmodeller.  Figuren  visar  

s8 3 S«pO? :31,,88e8.8, 8 7:88j.,2, 

Time 
Key: 

 	Traditional, eingleetege competitive tendering 

- — 1Wo-stage, competitive %miming With some negottetion 

- • Des3go and teuild 

Partneülg 

Ty, a  n  t8nrtttlpt:n  

Figur 3.13  Utvecklingen i  England 1960-2000  beträffande 

upphandlingsmönster (Saad,  et al. 2002)  

att partneringkonceptet utvecklats bra i  England  och att tidigare 

traditionella upphandlingssätt utan samverkansinriktning omfattar  mindre  

än hälften av projekten värdemässigt (ibid.).  
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Beträffande utvecklingen  av  SCM i samband  med  partnering  kommer  nyare  
generationer av  partnering  med  klarare inriktning mot strategiskt 

partnerskap ytterligare att förbättra möjligheterna för SCM genom 

uppfyllande även  av  grundkriterierna för  mer  varaktiga affärsrelationer 
genom samverkan och  integration. De faktorer som  anges  ha  motverkat  en  
ännu kraftfullare utveckling  av  partneringkoncept i dess helhet  anger  
författarna vara främst aysaknaden  av  enhetliga begrepp  om konceptet  och  
av en systematisk  och strategiskt planerad  implementering  .  

En  begränsad samverkan mellan enbart beställare och huvudleverantör  
(upstream relationships)  som  exkluderar underleverantörer  av  olika  slag  från 
samverkan  (downstream relationships)  verkar också kontraproduktivt för ett 
framgångsrikt samarbete (ibid.).  

Kulturen  inom byggsektorn  har  ännu ej förändrats i tillräcklig omfattning 

generellt för att möjliggöra  en  vidarespridning av nya samverkansmönster. 

Detta bevisas av fortsättandet med icke samverkansinriktade 

upphandlingsmodeller och även  de  misslyckanden som framkommit vid 
partneringprojekt. 

I refererad forskningsrapport rapporteras även  om en stor  
enkätundersökning  med 800  medverkande aktörer  (practitioners)  i 
byggprocessen i  England.  Denna utfördes för att utreda  hur  de  anammat 
SCM beträffande samverkan, deras kunskapsnivå beträffande SCM och 

deras beredskapsnivå för  en  lyckad  implementering av  SCM (ibid.). 

Undersökningsupplägget  var  beträffande  population  styrd till  
organisationer som hade  visat intresse  av  processutvecklingsfrågor genom 
att vara anslutna till  organisationer som  arbetade  med  dessa 
frågeställningar (t.ex. i  Movement  for Innovation).  Denna 
undersökningsgrupp delades upp i fyra  kategorier efter  huvudsaklig 

verksamhetsinriktning, nämligen beställare och deras rådgivare,  konsulter,  
huvudentreprenörer 	och 	specialist- 	och 	underentreprenörer. 
Undersökningen  lades  upp  som  ett  test av  hur  aktörerna prioriterade 
betydelsen  av  olika  faktorer  bidragande till uppfyllande  av  
grundkriterierna för SCM.  

Av  undersökningen framgår att  det  inom byggprocessen finns kunskap  om  
och förståelse för SCM-konceptet och dess betydelse för att  komma  över 
industrins  fragmentation,  dess utvecklingsfientliga  kultur  (adversial  

culture),  förbättra samverkan och bättre integrera processerna.  
Implementeringen av  SCM förstås också kräva ett  kontinuerligt  lärande och  
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ett starkt engagemang från nyckelaktörer och därvid speciellt från 
byggherrar. 

Det som  identifieras  som hinder  mot  implementeringen av  SCM är 
kunskapsbrister och beredskapen till förändringar.  Det  framstår dock  
klarlagt  att utvecklingen  av  partneringkonceptet i  England har  hjälpt till 

att driva utvecklingen framåt och ökat förståelsen för samverkan. Detta 

trots  de  bakslag  som  funnits och att  det  hitintills mestadels rört  sig om  
samverkan endast mellan beställare och huvudentreprenörer  (upstream 

collaboration)  och i  mindre  utsträckning  med det  för SCM mycket 
väsentliga involverandet  av  fler aktörer i värdekedjan.  

Den  befintliga kulturens betydelse som  hinder  för  implementeringen  av 
SCM framgår av att många  respondenter,  trots att  de  tycks förstå vikten av 
olika delfaktorers betydelse för  en  framgångsrik samverkan, svarar 

inkonsekvent när det gäller deras egen inställning till att dela  information  

och förändra samverkansbeteendet. Sammanfattningsvis anser författarna 

till rapporten att det ännu kvarstår mycket att övervinna för att uppnå  en  
lyckosam implementering av SCM och att  den  förhärskande kulturen utgör 
ett stort  hinder  (ibid.).  
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KAPITEL 4 

4 	Analys av resultat frein enkätstudie  

4.1  Inledning 

Enkätstudiens upplägg framgår av Bilaga  1  och  har  utformats enligt 
beskrivning i aysnitt  2.7.  Undersökningen  har  utförts med två separata  
populationer  av  respondenter  enligt beskrivning i aysnitt  4.2.  Resultaten 
från dessa  studier  presenteras i Bilaga II där även sammanlagda resultaten 
från populationerna redovisas. Upplägget av resultatanalysen framgår av 
aysnitt  4.3.  

studien  har  alternativa beslutsmiljöer beträffande yttre och 
projektanknutna faktorer vägledande beskrivits för olika projekttyper, 
vilket framgår av Bilaga I. Syftet med enkätstudien  har  varit att studera hur 
valet av genomförande-, ersättnings- och samverkansformer påverkas av 
aktuell beslutsmiljö. 

I enkätstudien  har  även undersökts vilka yttre och projektanknutna 
faktorer som respondenterna i ett mer allmänt perspektiv ansåg vara  de  
viktigaste att ta hänsyn till vid olika beslutsmiljöer.  

4.2  Svarspopulation 

Frågeformuläret enligt Bilaga  1  skickades i  en  första omgång till  28  utvalda 
personer som bedömts  ha  professionell erfarenhet av upphandlingsfrågor 
även ur ett utvecklingsperspektiv. Av  de  som primärt fick enkätunderlaget  
har 12  personligen besvarat enkäten,  6 har  valt att delegera svarandet 
inom sina organisationer och  10 har  aystått från att svara. I andra  fall  har  
primärt tillfrågade personer även intresserat fler inom sina organisationer 
och i ett  fall  även utanför  den  egna organisationen till att  delta  
undersökningen. 

Totalt erhölls i  den  första enkätomgången svar från  24  personer. Av dessa 
var vid undersökningstillfället  15  personer verksamma i byggherreföretag,  
4  i byggledningsinriktade konsultföretag,  3  i entreprenadföretag och  2  i 
akademisk verksamhet inom området. Resultaten av denna omgång  (pop  I) 
framgår av Bilaga II. 

I  en  andra undersökningsomgång valdes slumpmässigt  12  företag från 
Byggherreföreningens medlemsförteckning för att få  en population 

56 



bestående enbart av byggherreföretag. Identiskt lika enkätformulär som i 
föregående  population  skickades till dessa företags kontaktpersoner. Svar 
erhölls från  8  av företagen och resultaten  (pop 2)  framgår av Bilaga II.  

4.3  Bearbetning av undersökningsresultat  

Analysen  i detta kapitel baseras på såväl  de  sammanlagda resultaten från  de  
olika undersökningsomgångarna som på delresultaten från  de  olika 
undersökningspopulationerna. 

I aysnitten  4.4, 4.5 samt 4.6  analyseras resultaten beträffande val av 
genomförande-, ersättnings- och samverkansformer vid olika 
beslutsmiljöer. Resultaten  har  bearbetats genom beräkning av antalet svar 
med samma innehåll beträffande variablerna projekttyper, yttre och 
projektanknutna 	faktorer, 	genomförande-, 	ersättnings- 	och 
samverkansformer.  Definitionen  av variabler framgår av enkätformuläret 
(Bilaga I). 

Dessa grupper av svarsalternativ  har  därefter beräknats som procentandelar 
av totala antalet svar för att få svarsfördelningen i  respektive  beslutsmiljö. 
Analys av val av genomförandeformer i olika beslutsmiljöer framgår av 
aysnitt  4.4.1  i  form  av viktade medelvärden för  de  två undersöknings-
omgångarna  (pop 1+2).  I aysnitt  4.4.2  analyseras resultaten från  de  två 
undersökningsomgångarna  (pop 1  resp.  pop 2).  

I aysnitten  4.5  och  4.6  analyseras resultaten beträffande val av ersättnings-
och samverkansformer på motsvarande sätt. 

I aysnitt  4.5  Allmänna frågeställningar kring val av upphandlings- och 

samverkansformer presenteras resultaten från enkätundersökningens mer 
generella aysnitt. I denna ombads respondenterna prioritera faktorerna vid 
val av genomförande-, ersättnings-  samt  samverkansform i  sex  
prioritetsklasser. Resultaten av denna undersökningsdel  har  analyserats för 
konstruktion av  en nominal  skala för  de  olika faktorernas betydelse med 
intervallet  1,0  —  6,0  poäng. Presentationen av denna  del  görs i  form  av  
figurer 4.15 —4.20 samt  kommentarer.  

57 



11 13 
19 19 ■ FE 27 

48 
BTE 

45 43 28 El  GE  

18 14 
13 SGE 

12 

25 15 ■ DE 
28 13 11 

5   
11 EMDE 11 

il 13 1   11 

normalt  läge resursbrist tidskritiskt resurs- och osäkerhet 	strateg.  
tidskritiskt 	 Fakt.  

beslutsmiljöer  

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

4.4 Val  av genomförandeform vid olika beslutsmiljöer  

4.4.1 Resultat  som viktade medelvärden från undersökningarna  (pop 1+2)  

Svarsfördelning —medelvärden för fyra olika projekttyper  

Figur 4.1 Val  av genomförandeform vid olika beslutsmiljöer 

Av figur  4.1  framgår att valet av genomförandeform starkt påverkas av 
förändringar i aktuell beslutsmiljö. Vid normalt läge (utan tids- och 
resursbrist) och vid lägen där resursbrist råder föreslår hälften av 
respondenterna val av genomförandeformer som ger entreprenörerna 
ansvar för produktutformningen genom  total-  och funktionsentreprenader 
(TE+ FE). 
Vid  tidskritisk  beslutsmiljö, då projektering och konstruktion måste 
parallelläggas med produktionen enligt förutsättningarna, väljer  en  
majoritet 	av 	ca 	2 	tredjedelar 	av 	respondenterna 	dessa 
genomförandeformer. Endast resterande tredjedelen väljer renodlade  

58 



16 
17 

10 

39 30 
19 37 

17 10  ' 

6 .  

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
Kon orsbyggnad Flerbostadshus  

12000m2  
Affärscentrum 	Mindre 

20000m2 	affärscentrum  
7500m2 

al FE  

II  TE 

O GE 

▪ SGE  

DE 

MDE 

utförandeentreprenader som samordnad generalentreprenad (SGE), delad 

entreprenad  (DE) samt  mycket delad entreprenad (MDE). 

Vid beslutsmiljön resurs- och tidskritiskt blir valet beträffande 

ansvarfördelning för projektering och konstruktion ungefär samma som vid 

enbart tidskritiskt. Däremot blir det  en  högre andel  respondenter  som 

väljer mycket delad genomförandeform (MDE) i gruppen som föredrar att 

byggherren ansvarar för projektering och konstruktion. 

Vid osäkerhet kring projektets utformning väljer  55  % av svarandena  total-

och funktionsentreprenad (TE+FE) upphandlingar medan resten väljer 

utförandeentreprenader som generalentreprenad  (GE),  samordnad 

generalentreprenad(SGE), 	delad entreprenad  (DE) samt  mycket delad 

entreprenad (MDE). 

När strategiska faktorer är viktiga att beaktas anser  3  fjärdedelar att det är 

bäst med upphandlingar baserat på  total-  och funktionsentreprenader.  

Figur 4.2  Olika projekttyper — val av genomförandeform vid beslutsmiljö 

normalt 

Av figur  4.2  framgår att  de  olika projekttyperna påverkar valet av 

genomförandeform vid beslutsmiljön normalt. I denna beslutsmiljö kan 

projektering och konstruktion slutföras, ifall önskvärt, innan upphandling  
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av entreprenör sker eftersom projektet inte är tidskritiskt. Dessutom 
förutsätts att det inte är resursbrist på marknaden. 

Projekttyperna affärscentrum  20000 m2 samt  flerbostadshus bedöms i denna 

beslutsmiljö av  en  svag majoritet mest lämpade för  total—  och 

funktionsentreprenad (TE+FE) upphandling.  Mindre  affärscentrum  samt  
kontorsbyggnad förordas däremot i detta marknadsläge bli upphandlade 
som utförandeentreprenader (DE+SGE+GE).  

Figur 4.3  Olika projekttyper - val av genomförandeform vid resursbrist 

Av figuren  4.3  framgår att marknadsläget påverkar valet av 
genomförandeform marginellt i jämförelse med normalläget (ej 
resursbrist). Andelar av respondenterna som väljer delad upphandling 
(DE+SGE) framför traditionell generalentreprenadupphandling är dock 
högre vid denna beslutsmiljö än vid föregående (normalt).  
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Figur 4.4  Olika projekttyper - val av genomförandeform vid beslutsmiljö 
tidskritiskt 

Vid tidskritiskt projektläge då projektering, konstruktion och produktion i 
stor utsträckning måste pågå parallellt väljer enligt figur  4.4  majoriteten  
(56  - 	80  %) att föreslå upphandlingar som  total-  och funktions- 
entreprenader (TE+FE) vid alla projekttyper. Vid projekttypen  mindre  
affärscentrum väljer  44-  % av respondenterna delad upphandling 
(MDE+DE+SGE) och  49  % (TE +FE) vill överlåta även projekterings- och 
konstruktionsansvaret till entreprenören.  

Den  traditionella genomförandeformen generalentreprenad med  en  
byggentreprenör som ensam ansvarig för upphandling och samordning av 
underentreprenörer anses minst lämpad vid denna beslutsmiljö eftersom 
denna modell väljs av bara  3  —  7  %. 

Mycket delad entreprenad (MDE) vid vilken normalt ett stort antal 
upphandlingar genomförs anses av  10  % vara lämplig genomförandeform 
vid båda affärscentrumsprojekten.  
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Figur 4.5  Olika projekttyper — val av genomförandeform vid 
beslutsmiljö osäkerhet 

Vid  en  beslutsmiljö osäkerhet, med risk för exempelvis program-
förändringar i produktionsfasen, är inverkan på val av genomförandeform 
för olika projekttyper liknande  den  som vid beslutsmiljön tidskritiskt 

ayseende ansvarsfördelningen för projektering och konstruktion (figur  4.5).  

Andelarna som förordar genomförandeformen funktionsentreprenad (FE) är 
dock högre i denna beslutsmiljö än vid  en tidskritisk  beslutssituation. 

Andelen som förordar mycket delad entreprenadform (MDE) är högst vid 
projekttypen affärscentrum  7500 m2. 
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4.4.2 Val  av genomförandeform — olika undersökningspopulationer 

Svarsfördelning —medelvärden för fyra olika projekttyper  

Figur 4.6 Val  av genomförandeform vid beslutsmiljö  normal  

Resultaten vid val av genomförandeform vid  en  beslutsmiljö utan tidspress 
och utan resursbrist på utförarmarknaden framgår av figur  4.6.  
Svarsfördelningarna ayser medelvärden för fyra projekttyper. 

Valen av genomförandeformerna generalentreprenad  (GE),  samordnad 
generalentreprenad (SGE) och totalentreprenad (TE) är rätt lika hos båda 
populationerna. Skillnaderna framträder mest i synen på delad entreprenad  
(DE)  och funktionsentreprenad modellerna  (DE  resp. FE). 

Olika projekttyper - resursbrist på marknaden 

Vid 	beslutsmiljön 	resurskritisk 	är 	konkurrenssituationen 	på 
utförarmarknaden det som måste hanteras vid  en  upphandling. 

Av figur  4.7  framgår att detta påverkar valen av genomförandeformer 
påtagligt i jämförelse med situationen vid  en  för beställaren gynnsammare 
marknadssituation. I denna  situation  framkommer rätt stora skillnader 
mellan  de  olika undersökningspopulationerna.  Den  ena gruppen  (pop 2)  är 
mer benägen att behålla ansvaret för projektering och konstruktion än  den  
andra  (pop  I).  
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Generalentreprenad som genomförandeform väljs rätt lika av båda 
populationerna. Olikheterna beror på olika syn på delade  (DE  + SGE) och 
totalentreprenadmodeller (TE + FE) vid upphandling.  

Figur 4-.7 Val  av genomförandeform vid beslutsmiljö resurskritisk 

Olika projekttyper — beslutsmiljö tidskritiskt 

Vid  en  beslutsmiljö där tidsbrist  (se  figur  4.8)  råder och då projektering 
och konstruktion i stor omfattning måste pågå parallellt hanterar  de  två 
populationerna detta  problem  på olika sätt. I  den  ena  populationen (pop 1)  

väljer  78  % att överlåta designansvaret till utförarna genom att upphandla  
total-  och funktionsentreprenader (TE + FE). I  den  andra  populationen 
(pop 2)  väljer däremot lika många mycket delad entreprenad (MDE), delad 
entreprenad  (DE),  samordnad generalentreprenad (SGE) eller 
generalentreprenad  (GE)  där byggherren behåller ansvaret för projektering 
och konstruktion.  
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Figur 4.8 Val  av genomförandeform vid beslutsmiljö  tidskritisk  

Olika projekttyper —beslutsmiljö resurs- och  tidskritisk  

Skillnaderna mellan  de  olika populationerna vid val av genomförande-
former  vid  en  beslutsmiljö där både resursbrist och krav på  kort  ledtid 
föreligger  (se  figur  4.9)  är lika framträdande som vid studien av dessa 
beslutsmiljöer var för sig (jfr.  figurer 4.7  och  4.8).  
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Figur 4.9 Val  av genomförandeform vid beslutsmiljö resurs- och  tidskritisk 
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Olika projekttyper —beslutsmiljö osäkerhet 

Som framgår av figur  4.10  väljer  de  olika populationerna  (pop 1  resp.  pop 2)  

genomförandeform på olika sätt vid  en  beslutsmiljö där osäkerhet finns 
exempelvis i  form  av risk för sena programförändringar. 

Tre av fem  respondenter  i ena  populationen (pop 1)  förordar i denna 
beslutsmiljö val av  total-  eller funktionsentreprenad (TE eller FE) som 
genomförandeformer. Däremot väljer lika många i  den  andra  populationen 
(pop 2)  genomförandeformer där byggherren behåller ansvaret för 
produktutformning genom val av mycket delad entreprenad (MDE), delad 
entreprenad  (DE),  samordnad generalentreprenad (SGE) eller 
generalentreprenad  (GE).  

Figur 4.10 Val  av genomförandeform vid beslutsmiljö osäkerhet  
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4.5 Val  av ersättningsform vid olika beslutsmiljöer  

4.5.1 Resultat  som viktade medelvärden från undersökningarna  (pop  I  +2)  

Av figur  4.11  framgår att vid beslutsmiljön normalt förordas upphandling 

till  fast  pris  (FP)  av över  4  femtedelar medan resterande femtedel i detta 
läge förordar upphandlingar på löpande räkning med eller utan incitament 
(LR+LRI). 

Svarsfördelning för sammanförd grupp av  4  projekttyper  

Figur 4.11 Val  av ersättningsform vid olika projekt- och yttre faktorer 

Vid såväl resurskritiskt som vid tidskritiskt projekt är fördelningen mellan  

fast  prisåtagande  (FP)  och löpande räkningsförfarande (LR-I-LRI) ungefär lika 

fördelat. Vid  en  beslutsmiljö där båda dessa omständigheter föreligger 

förordar ungefär  2  femtedelar  fastpris  åtagande  (FP)  medan resterande  3 
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femtedelar tror mer på löpande räkning med eller utan incitament 
(LR+LR1). 

Vid beslutsmiljöerna osäkerhet och strategiska projektfaktorer är det endast 

ungefär  en  femtedel  (22  %  respektive 15  %) som tror på  fastpris-

förfarandet vid upphandling. 

Olika projekttyper — normalt läge  

Under  normalt marknadsläge dominerar fastprisupphandling för alla 

projekttyper enligt figur  4.12.  Löpande räkningsförfarande (LR+LR1) 

rekommenderas dock av  2  femtedelar av svarandena för projekttypen 

större affärscentrum  (20000 m2). 
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Figur 4.12  Olika projekttyper - val av ersättningsform i normalt läge  
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Olika projekttyper — resursbrist 

Vid resursbrist (högkonjunkturläge) föreligger enligt figur  4.13 en  svag 

övervikt  (55  %) för  fastpris (FP)  som ersättningsform för kontorsbyggnad. 

Vid flerbostadshus förordar  73  % och vid  mindre  affärscentrum  63  % 

fastprisförfarande. Däremot föredras transparenta ersättningsformer av 

typen löpande räkning (LR+LRI) vid  den  tekniskt mest komplexa 

projekttypen affärscentrum  20000 m2. 

Figur 4. 1 3  Olika projekttyper — val av ersättningsform vid resursbrist 

Olika projekttyper — tidskritiskt läge 

Vid  en  beslutsmiljö tidskritiskt som präglas av tidsbrist i projekt-

genomförandet blir valen enligt figur  4.14  projekttypsberoende på ungefär 

samma sätt som i ett högkonjunkturläge (figur  4.13).  Ungefär  2  tredjedelar 

väljer fastprisupphandlingar  (FP)  vid projekttyperna flerbostadshus  samt 

mindre  affärscentrum  samt  ungefär hälften vid projekttypen kontorsbyggnad. 

Däremot dominerar valen av transparenta ersättningsformer (LR+LRI) vid 

projekttypen affärscentrum  20000 m2. 
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Figur 4.14  Olika projekttyper - val av ersättningsform vid tidskritiskt 

läge 

Olika projekttyper — osäkerhet 

Vid beslutsmiljön osäkerhet föreligger enligt i enkäten givna förutsättningar 

risker för programförändringar  under  produktionsfasen. I figur  4.15 visas  

att i denna beslutsmiljö dominerar valen av transparenta ersättningsformer 
(LR+LRI) av typen löpanderäknings förfaranden för alla projekttyper.  
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Figur 4.15  Olika projekttyper - val av ersättningsform vid osäkerhet  
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4.5.2 Val  av ersättningsform — olika undersökningspopulationer 

Vid beslutsmiljön  normal  är  de  studerade populationerna samstämmiga i 

förordandet av  fastpris  upphandling. Endast  16  —  19  % förordar, vilket 

framgår av figur  4.16,  transparenta ersättningsformer som medelvärden för 
fyra projekttyper.  

Figur 4.16 Val  av ersättningsform vid beslutsmiljö  normal  

Olika projekttyper — resursbrist 

Vid  en  för byggherrar besvärande marknadssituation med  brist  på resurser 
i entreprenörleden blir valen av ersättningsformer, vilket framgår av figur  

4.17,  starkt förändrad i jämförelse med beslutsmiljö  normal  (jfr figur  

4.16).  Skillnaderna är också stora mellan  de  olika populationerna. I  den  

ena gruppen  pop 1  väljs fastprisåtaganden och transparenta ersättnings-
former i ungefär samma utsträckning medan i  den  andra gruppen pop2 

endast  25  % är anhängare av transparenta ersättningsformer. 
Vid  en  beslutsmiljö som är tidspressad blir valen av ersättningsform mer 

lika mellan dessa  populationer  vilket framgår av figur  4.18.  I  pop 1+2  ges 

viktat medelvärde för dessa grupper med olika antal personer.  
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Olika projekttyper — resurs- och tidskritiskt läge 

I  en  beslutsmiljö resurs- och  tidskritisk  visar figur  4.19  att flertalet 

rekommenderar val av transparenta ersättningsformer  men  att skillnaderna 

är rätt markanta mellan svarspopulationerna.  

Figur 4.19 Val  av ersättningsform vid beslutsmiljö resurs- och  tidskritisk 
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Olika projekttyper — osäkerhet 

Vid  en  beslutsmiljö med osäkerhet exempelvis kring programhandlingarna 

och därmed slutlig produktutformning väljer  4-  av fem svaranden 

transparenta ersättningsformer i  form  av löpanderäkning med (LRI) eller 

utan incitament (LR), vilket framgår av figur  4.20. De  olika populationerna  

(pop 1  resp.  pop 2)  är relativt samstämmiga i sina val.  

Figur 4.20 Val  av ersättningsform vid beslutsmiljö osäkerhet  
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4.6 Val  av samverkansform vid olika beslutsmiljöer  

4.6.1 Resultat  som viktade medelvärden från undersökningarna  (pop 1+2)  

Svarsfördelning för sammanförd grupp av  4  projekttyper  

normalt läge 	resursbrist 	tidskritiskt 	resurs- och 	osäkerhet 	st ategiska 
tidskritiskt 	 faktorer  

Figur 4.21 Val  av samverkansform i olika beslutsmiljöer. 
Medelvärden för  4  projekttyper  

Av figur  4.21  framgår hur olika projekt- och yttre faktorer i beslutsmiljön 
påverkar valet av samverkansform vid projektgenomförande. 

Vidare framgår att  det under  normala projektförutsättningar förordas ett 
gängse transaktionsekonomiskt förfarande  (S  I)  av 43  %  av  respondenterna 
medan  37  %  anser  att  det  bör vara  en  inriktan mot köpar/säljar samverkan  
(S  II). Objektspartnering  (S  III) föreslås  av 16  % medan  en  inriktning mot  
strategisk  partnering  (S IV)  föreslås  av  endast  4  %.  
Vid  såväl resursbrist  som  tidskritiskt  projekt  förordar däremot  en tredjedel  
partnering  (S///+S/V)  som  samverkansform medan  resten  förordar  mer  
gängse samverkansformer (S/+S//).  
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Ifall båda dessa yttre  betingelser  är aktuella (resurs- och tidskritiskt)  så  växer  
andelen  partnering  förespråkare till  43  % (  S  III +  S IV)  medan  resten  
förordar  mer  traditionella samverkansformer (S/+S//).  

Vid  osäkerhet  som  dominerande projektfaktor minskar förordandet  av  
traditionell  transaktionsekonomisk samverkan  (SI)  till  21  % medan 
köpar/säljar samverkan utan formaliserat partnerskap  (S  II) förordas  av 22  
%. Samverkan  av typen  objektpartnering  (S  III) förordas  av 40  % och  
strategisk  partnering  (S IV) av 17  %.  Vid projekt med  strategiska  faktorer som  
dominerande inslag förordas  strategisk  partnering  av 41  %  samt  
objektpartnering  av 39  %.  En minoritet av 21  % förordar  traditionell  
samverkan (S/+S//). 

Olika projekttyper — normala förhållanden 

Vid  normalläge dominerar  enligt figur 4.22  traditionella samverkans-
modeller framför samverkan  enligt  formaliserad  partnering  (S/+SH) för alla 
studerade projekttyper.  Mer  än  4  femtedelar  av  respondenterna förordar  

7500m2 

Figur 4.22  Olika projekttyper — val av samverkansform i normalläge  
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traditionella samverkansformer vid projekttyperna kontorsbyggnad, 

flerbostadshus  samt mindre  affärscentrum. 

Intresset för samverkan i partneringform förordas dock vid projekttypen 
affärscentrum  20000 m2  av ungefär  en  tredjedel av respondenterna. 

Olika projekttyper — resursbrist 

Av figur 4.23  framgår att även  vid  högkonjunkturläge (resursbrist) 

dorninerar 	traditionella 	samverkansmodeller. 	Partnering  förfarande 

rekommenderas däremot  av 2  femtedelar  vid  affärscentrum  20000m2 samt av 

en tredjedel vid  kontorsbyggnad.  

Figur 4.23  Olika projekttyper — val av samverkansform vid resursbrist  
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Olika projekttyper och tidskritiskt projekt 

Vid  tidskritiskt  läge  rekommenderas samarbete  enligt  köpar/ säljar samverkan  

(SI) av de  flesta medan formaliserad  partnering  föreslås  av 27  -  39  %  av  

respondenterna  beroende på  projekttyp  (figur 4.24).  Inverkan  av  denna 

beslutsmiljö är liknande  den som vid  ett högkonjunkturläge ( "fr. fig  ur 

4.23). 

Figur 4.24  Olika projekttyper — val av samverkansform vid tidskritiskt läge 

Olika projekttyper — osäkerhet 

Vid beslutsmiljön osäkerhet finns risk för programförändringar  under  

produktionsfasen enligt givna förutsättningar. Av figur  4.25  framgår att 

denna beslutsmiljö påverkar valen av samverkansformer olika för 
undersökta projekttyper. Intresset för partneringsamverkan (S///+S/V) är 

störst vid projekttypen flerbostadshus. Vid projekttyperna kontorshus och  

mindre  affärscentrum är  3  femtedelar och vid affärscentrum  20000m2  hälften 

intresserade av partneringsamverkan.  
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Figur 4.25  Olika projekttyper — val av samverkansform vid osäkerhet  

4.6.2 Val  av samverkansform — olika undersökningspopulationer  

Figur 4.26 Val  av samverkansform vid beslutsmiljö  normal  

Avfigur  4.26  framgår att vid beslutsmiljö  normal  är  de  olika populationerna 
eniga om att rekommendera partneringsamverkan (Sill eller SIV) endast i ca  
1  femtedel av svaren.  
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Olika projekttyper — resursbrist 

Vid  en  beslutsmiljö som kännetecknas av  en  ur byggherresynpunkt dålig 

konkurrens på marknaden fattar  de  olika populationerna  pop 1  och  pop 2  i 

viss mån olika beslut  (se  figur  4.27). Den  första gruppen är mer intresserad 

av partneringsamverkan än  den  andra gruppen. Det viktade medelvärdet 

framgår av  pop 1  +  2. 

Figur 4.27 Val  av samverkansform vid beslutsmiljö resursbrist 

Olika projekttyper —  tidskritisk  beslutsmiljö 

Ifall beslutsmiljön karakteriseras  av  tidsbrist blir  andelen som  väljer 

antingen objektspartnering  (SM)  eller strategisk  partnering  (SIV)  aysevärt 

högre än  vid  beslutsmiljön  normal hos  båda populationerna  av respondenter 

(se figur 4.28). 

80 



pop 1+2 

an
al

ys
p
o

p
u

la
ti
o
n
  

pop 2 

pop  

pop 1+2 

an
al

ys
po

p
u

la
ti

o
n

  

pop 2 

Pop 1  

beslutsmiljö: tidskritiskt  

33 26 6 

53 22 

26 28 

0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	100%  
svarsfördelning  

EI SI 

SII 

ci SIII 

13  SW  

Figur 4.28 Val  av samverkansform vid beslutsmiljö  tidskritisk  

Olika projekttyper — resurs- och  tidskritisk  beslutsmiljö  

beslutsmiljö: resurs- och tidskritiskt  

29 36 7 
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21 39 8 
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Figur 4.29 Val  av samverkansform vid beslutsmiljö resurs- och tidsbrist 

Av figur  4.29  framgår att  de  två svarspopulationerna  har  olika syn på val av 

samverkansformer i  den  komplicerade beslutsmiljön resurs- och  tidskritisk. 
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Medan att  den  ena  populationen (pop 2)  föredrar traditionella 

samverkansformer (SI resp. SII) i  7  fall  av tio så väljer  den  andra  

populationen (pop 1)  partneringformer (Sill resp. SIV) vid hälften av 

svaren. 

Olika projekttyper —beslutsmiljö osäkerhet 

Av figur  4.30  framgår att andelen partneringförespråkare växer i  de  båda 

populationerna vid  en  komplicerad beslutsmiljö. Vid beslutsmiljön 

osäkerhet i projektförutsättningarna blir bedömningarna dessutom rätt lika 
mellan populationerna beträffande traditionella samverkansformer (SI resp.  

S//)  och samverkan enligt partneringmodeller  (S///  resp. SIV).  

Figur 4.30 Val  av samverkansform vid beslutsmiljö osäkerhet  
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4.7  Allmänna frageställningar kring val av upphandlings-

och samverkansformer 

Yttre faktorers påverkan på val av genomförandeform 

Inverkan av yttre faktorer vid val av genomförandeform  visas  i figur  4.31. 
De  faktorer som respondenterna ger högsta vikt är kund- och 

marknadsfaktorer. 

Erfarenhetsfaktorn får också ett genomsnittsvärde över  3  poäng.  

Figur 4.31  Yttre faktorers påverkan på val av genomförandeform  
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Projektfaktorers påverkan på val av genomförandeform 

Hur projektanknutna faktorer påverkar valet av genomförandeform framgår 
av figur  4.32. Den  viktigaste bedöms tidsfaktorn vara med  5,0  poäng i 
medelvärde. Funktionsfaktorernas inverkan får medelvärdet  3,7  poäng, 
teknisk komplexitet  3,5  poäng och osäkerhetsfaktorerna  3,2  poäng. Lägst 
påverkan bedöms strategiska faktorer  (2,4  poäng)  samt  objektsstorlek  (2,5  
poäng)  ha. 
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Figur 4.32  Projektfaktorers inverkan på val av genomförandeform  
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Yttre faktorers påverkan på val av ersättningsform 

Av figur  4.33  framgår att marknadsfaktorerna bedöms vara viktigaste 
parametern vid val av ersättningsform enligt respondenterna  (4,7  poäng). 
Kundfaktorerna tillmäts också stor betydelse och får medelvärdet  3,8  
poäng. Erfarenhetsåterföring  samt  institutionella faktorer bedöms  ha en  lägre 
påverkan  (3,2  resp.  2,6  poäng) och lägst i prioritet  har  FOU faktorer  (2,1  

poäng)  samt  samhällsfaktorerna  (2,6  poäng).  

Figur 4.33  Yttre faktorers påverkan på val av ersättningsform 

Projektfaktorers inverkan på val av ersättningsform 

Av figur  4.34  framgår att  de  viktigaste bedömda projektfaktorerna vid val 
av ersättningsform vid upphandling är osäkerhets- och tidsfaktorerna med  
4,5 respektive 4  ,  1  poäng. Teknisk komplexitet  samt  funktionsfaktorerna 
bedöms vidare vara viktiga faktorer och får båda  3,5  poäng.  

Mindre  viktigt bedöms strategiska faktorer  (2,4  poäng) och objektsstorlek 
vara  (2,7  poäng).  
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Figur 4.34-  Projektfaktorers inverkan på val av ersättningsform 

Yttre faktorers inverkan på val av samverkansform 

Av figur  4.35  framgår att vid val av samverkansform bedöms 
hänsynstagandet till kundfaktorer  (4,6  poäng), marknadsfaktorer  (4,2  
poäng)  samt  till frågan om erfarenhetsåterföring  (3,8  poäng) vara  de  
viktigaste att beakta. Lägre inverkan bedöms samhällsfaktorer  (2,9  poäng), 
institutionella faktorer  (2,7  poäng)  samt  FOU- faktorer  (2,5  poäng)  ha. 

Figur 4.35  Yttre faktorers inverkan på val av samverkansform  
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Projektfaktorers inverkan  pä  val av  samverkansform 

Hänsynen till tidsfaktorn bedöms mest påverka valet av samverkansform  

(4,5  poäng) enligt figur  4.36 samt  därefter till osäkerhetsfaktorer  (3,7  

poäng), teknisk komplexitet  (3,6  poäng) och strategiska faktorer  (2,9  

poäng). Lägst påverkan bedöms funktions- och objektsstorlek  ha.  

Objektsstorleken bedöms däremot ej vara styrande  (2,1  poäng).  

Figur 4.36  Projektfaktorers inverkan på val av samverkansform  
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Kapitel 5 

5 Diskussion  och slutsatser  

5.1  Inledning 

I detta aysnitt diskuteras och dras slutsatser av genomförd 

benchmarkinginriktad litteraturstudie  samt  av genomförda enkätstudier. 

Detta görs med inriktningen att lämna svar på i kapitel  2  ställda 

forskningsfrågor.  

De  forskningsfrågor som ställdes var: 

* Vilken kunskap från tillverkningsindustrins processdesign kan vara 

applicerbart på byggprocessen? 

* Hur påverkas valet av upphandlings- och samverkansformer av projektets 

vid beslutssituationen förevarande inre och yttre faktorer? 

I aysnitt  5.2  diskuteras  de  resultat som erhållits av  den  benchmarking 

studie som företagits i aysikt att skaffa kunskap om tillverkningsindustrins 

processmodeller och styrning. Detta görs i ett historiskt perspektiv för att 

få indikation om bl.a. inre och yttre drivkrafters betydelse för 

effektiviseringsprocesser. 

Resultaten av enkätundersökningarna beträffande hur olika projekt- och 

yttre faktorer i  en  upphandlingssituation påverkar valen av genomförande-, 

ersättnings- och samverkansformer diskuteras i aysnitt  5.3.  

I aysnitt  5.4  dras slutsatser av studien för att sammanfattningsvis ge svar 

till ställda forskningsfrågor.  

5.2 Applikation av  tillverkningsindustrins processdesign till 
byggprocesssen  

5.2.1 	Sammanfattande kännetecken för  Lean Thinking  

Det  teoretiska ramverket kring  Lean Thinking  och dess  applikations-

modeller  inom verkstadsindustrins  Lean Production  samt  byggindustrins  Lean  
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Construction  har  redovisats i  kapitel 3. Grunden  för  Lean Thinking  konceptet  

är att genom effektiva och flexibla processupplägg uppnå bättre 

måluppfyllelser  av  olika  slag. 

Av studien  framgår att  de  viktigaste grundprinciperna i  Lean Thinking  är att 
styra  processen  utifrån kundvärdet, att skapa effektiva värdeflöden  med  

minimerade förluster  samt  att sträva mot kontinuerliga förbättringar 

genom exempelvis ett systematiskt organisatoriskt lärande. Dessa principer  
som  definierats i aysnitt  3.4 har  sammanställts i  en  modell ifigur  5.1. 

Figur  5.1 Lean Thinking -  grundprinciper  

Metoder för att applicera dessa grundprinciper  har  utvecklats på  basis  av 

olika föreställningar om vad som ansetts vara styrande för effektivare 

processer. Nedan anges exempel på olika metoder. 

*För Ju  T  är tidsstyrningen av logistiska flöden det centrala för att 

minimera  lager  och risker för materialanknutna förluster av olika  slag.  Av 

grundprinciperna enligt figur  5.1  är effektiva flöden och efterfrågestyrning 
centrala för JIT.  
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*Metodkonceptet SCM  (Supply Chain  Management)  handlar  om  samverkan 

genom strategiska leverantörsnätverk och  har  utvecklats  med  beaktande  av  

principerna  enligt figur 5.1  och  de  samverkansmodeller mellan beställare 

och leverantörer  som  utvecklats inom tillverkningsindustrin. 

*För TQM  (Total  Quality  Management)  är styrningsprincipen att genom 

strävan mot höga  kvalitetsmål  uppnå organisatoriska effektiviseringar och 

bättre måluppfyllelser.  

5.2.2 	Drivkrafter för förändringsprocesser 

Genomförd benchmarkinginriktad litteraturstudie av utvecklingen inom 

bilindustrin visar hur denna alltmer konkurrensutsatta industri  under  

1900—talet utvecklats från  en  hantverksindustri till  en  industri 

kännetecknad av  effektiv  samverkan och effektiva produktionssystem. 

Vid  en  jämförelse av utvecklingen inom biltillverkande industrin med  den  

inom byggindustrin är det intressant att hitta förklaringar till skillnaderna 

i detta ayseende. Det handlar väsentligen om skillnader i drivkrafter av 

skilda  slag.  Drivkrafter kan vara såväl externt som internt genererade och 

uppstår ofta genom yttre krav från exempelvis kunder och omsätts i inre 

krav inom enskilda företag. 

Konkurrensens betydelse  som drivkraft  för effektiva förändringsprocesser  

visas av  utvecklingen inom  japansk bilindustri  och dess framväxt  som en 

stor  och ledande aktör  på  världsmarknaden.  De  principer och  metoder som  

karakteriserar  Lean Thinking  konceptet  är i hög  grad  genererade  som  

lösningar i effektiviseringssyften för att förbättra konkurrenskraften  på en  

marknad  med  höga kundkrav och ett  stort  utbud  av  konkurrerande företag.  

En  jämförelse mellan bygg- och bilindustrin visar i detta ayseende mycket 

stora skillnader. Byggrelaterad  industri har  idag  en struktur som  gör att 

konkurrensen inte  har  någon hög  drivkraft som  effektiviseringsmotor. 

Förutom konkurrensen som drivkraft för förändringsprocesser i 

effektiviseringssyfte visar litteraturstudien att det finns även andra viktiga 

drivkrafter i  form  av exempelvis samhälleliga krav och kundkrav. För japansk 

bilindustri  har  det i ett historiskt perspektiv handlat om samhälleliga krav  
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på en  uppbyggnad  av en industristruktur efter  senaste världskriget. Inom 

byggindustrin visar  den  goda utvecklingen i  England,  exempelvis genom 

samverkan i partneringform, betydelsen  av  att samhället genom  krav  och 

regleringar genererar drivkrafter  som ger  upphov till förändrings- och 

effektiviseringsprocesser. I dagsläget framträder uppfyllandet  av  

kundrelaterade  krav  alltmer  som  framträdande drivkrafter för 

effektiviseringsprocesser inom bilindustrin, vilket  visas  också  av  att  

identifikationen av  kundvärdet utgör utgångspunkten i  Lean Thinking  

konceptet.  

Inom tillverkningsindustrin  har en  utveckling till  effektiv  och  transparent  

samverkan mellan processens aktörer kommit att bli  en  framträdande 

framgångsfaktor. Det handlar främst om samverkan för att effektivisera  

design-  och produktionsfaserna för att inbespara tid och kostnader  samt  för 

att tillskapa effektiva innovationsprocesser. För samverkan krävs ofta 

transparenta och förtroendefulla samarbetsmönster för att skapa  en  miljö 

som uppmuntrar till användning och utveckling av kunskap. 

Detta  har  paralleller med  den  utveckling som skett inom byggprocessen 

med  de  partneringmodeller som applicerats även i  Sverige  på vissa projekt 

av demonstrationskaraktär. Av litteraturstudien framkommer att 

partneringkoncept däremot applicerats i hög utsträckning i  England  

eftersom ungefär hälften av projekten i produktionsfasen bedrivs i 

partneringform. Förklaringen till skillnaderna mellan  Sverige  och  England  

i detta ayseende ligger förmodligen främst i skillnader i krav på 

processuella förändringar och effektiviseringar frän samhälleliga 

institutioner och kunder. 

Det som framkommer som viktiga utvecklingssteg för partneringkonceptet 

är att fler aktörer än beställare och huvudentreprenör deltar i samverkan 

och att  de  kontraktsmässiga förhållandena utvecklas för att bättre passa 

dessa relationsinriktade  modeller.  

Av litteraturstudien framkommer också att  en  utveckling skett mot alltmer 

förkortade ledtider vid projektgenomförande. Detta jämsides med att 

projekten blivit mer tekniskt komplexa projekt kräver processutvecklingar 

av skilda  slag  för att med förbättrad effektivitet uppnå angelägna kundmål. 

Många paralleller till denna utveckling kan dras med förutsättningarna 

inom bilindustrin. Trots att dess produkter  har  blivit alltmer tekniskt  
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komplexa och med högre krav på kundanpassning och kvalitetssäkring  har 
led-  och produktionstiderna  under en  lång period kraftigt reducerats. I 
detta ayseende kan även tidspress och komplexitet rubriceras som drivkrafter 
för förändrings- och effektiviseringsprocesser.  

5.2.3 	Biltillverkande industrins produktionsprocessutveckling 

Bilindustrins utveckling startade i slutet av  1800  — talet. I början var  all  
tillverkning hantverksbaserad och bestod i tillverkning och  montage  av 
unika komponenter som bearbetades med enkla verktyg för att passas  in  
med anslutande komponenter. Levererade produkter blev därmed 
kundanpassade  men  dyra och ej tillgängliga för  en bred  marknad. 

Massproduktionseran, vilken dominerat  under 1 9 00  -  tale t  , kännetecknas 
främst av koncentration på effektiva transformationsprocesser med inslag 

av flödestänkande av typen löpandebandsupplägg. Därigenom kan 
tillverkningskostnaderna reduceras  per  enhet och produkterna nå bredare 
marknadssegment.  Produktdesign  utförs i hög utsträckning genom egna 
utvecklings-,  design-  och konstruktionsavdelningar. Upphandlingar av 

erforderliga underleverantörer genomförs i hög utsträckning genom  
fastpris  upphandling av tillverkning enligt tillhandahållna ritningar och 

beskrivningar med lägsta pris som främsta urvalskriteria (åtkomstpris). 

Samverkansformen mellan kund och leverantörer är  strikt  
transaktionsbaserad och förfarandet  har  med tiden bidragit till alltmer 
tilltagande  problem  i  form  av krav på leveransproblem, omförhandlingar 
och tvister.  

En  av nackdelarna med massproduktionsmodellen är att  den  kräver stora 
investeringar i produktionslinjer och därmed stora volymer av ensartade 
produkter.  Produktionen  blir därmed ej flexibel och kundtillvänd på det 

sättet att kunden ges stor möjlighet till personligt anpassad 
produktutformning från fabrik.  De  varianter som tillverkas görs i stora 
serier vilket kräver  lager  på fabriken och i äterförsäljarleden. Denna 
hantering ökar riskerna för förluster (muda) i  form  av logistiska 
merkostnader av olika  slag. 
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Uttryckt i principer  enligt  Lean Thinking  konceptet (figur 5.1)  finns  det  i 

allmänhet  brister  i styrningen mot kundvärde  (Value),  effektiva flöden  

(Value  Flow),  efterfrågestyrning  (Pull)  samt  därmed i höga kvalitetsnivåer 
i uppfyllandet  av  specifika kundkrav  (Perfection).  

Den  era inom bilindustrin  som  påbörjades  under  senare hälften  av  1900-
talet i  Japan  medförde nästa paradigmskifte inom  bilproduktionen.  Detta 

upplägg  har  senare fått empiriskt baserade teoribildningar  som  
sammanfattat  kan  inom tillverkningsindustrin rubriceras  Lean Production.  

I  Lean Thinking  influerade  produktionsmodeller  används  funktionskrav  ofta  
som  målstyrningsinstrument. Uppfyllandet  av  kundkrav  sker  ofta i nära 

samverkan mellan beställare och leverantörer. Processupplägg  styrs av  

strävan  efter  flexibilitet och  effektivitet  och kräver ofta delaktighet  av  alla 
medarbetare för tillvaratagande  av  skilda kompetenser och kunskaper. 

Jobbrotation och vidareutbildning används  som instrument  för ett 

organisatoriskt lärande.  

Den  främsta  drivkraften  för denna utveckling  var  insikten  om  att  en  

framgångfaktor till att kunna konkurrera  med de  etablerade storföretagen 

inom biltillverkning  var  att  effektivt  kunna producera högkvalitativa  
produkter.  I ett  Lean Production  baserat processupplägg är styrprinciperna  
enligt figur 5.1  applicerade i  stor  utsträckning.  

Produktdesign samt produktion styrs  primärt för uppfyllande  av  

kundvärde. I möjligaste mån eftersträvas också sammanhållna värdekedjor 

från råvaror till levererad  produkt.  För att uppnå  det  är 

leverantörssamverkan (SCM)  centralt  och strategiskt viktigt. Redan i 
produktdesignskedet  sker  ofta denna samverkan i hög  grad  vilket  visas av  
att ca  50 c/o av  ingenjörstimmarna görs  av  underleverantörer. 
Inom bilindustrin är Ju  T  idag mycket etablerad och  en  följd, i  stor  
utsträckning,  av  grundprinciperna i  Lean Thinking.  

5.2.4 	Byggindustrins processutveckling -  diskussion  

Inom byggprocessen  finner man vid en  litteraturgenomgång  en  
fragmenterad  bild av applikationer med klar  referens till  Lean Thinking.  De  

explicita och teoribildande exempel  på  detta  som  hittats framgår  av de  
litteraturreferenser  som  tagits upp i  kapitel 3  och dessa är främst från  USA  
och  England. 
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En  jämförelse med tillverkningsindustrins utveckling visar att det i stora 

delar av dagens byggprocess finns mänga likheter med  de  historiska 
skedena inom bilindustrin. Byggindustrin  har  fortfarande stora 

processuella likheter med hantverksepoken inom tillverkningsindustrin, 

speciellt ayseende  de  dominerande platstillverkade projekten som baseras 
på bearbetning av  materiel  med låg prefabriceringsgrad.  Under  

produktionsskedet finns inslag av hantverkstillverkning och även av  
transformations-  och flödesteorier i olika blandning.  

De problem  med uppbyggnaden av kundcentrerade värdekedjor som fanns i 

massproduktionstänkandet inom bilindustrin finns i stor omfattning kvar 

inom byggnadsprocessen. Detta kännetecknas av förekomsten av 

fragmenterade värdekedjor, ofta med icke - värdehöjande länkningsproblem 
som orsakar ineffektivitet.  

De studier  som gjorts av effektiviteten i byggprocessen  har  kommit fram 

till att det finns stora värdeförluster i  form  av exempelvis 
samordningsproblem, väntetider och informationsrelaterade  problem. De  
inslag av industrialiserat byggande som finns i  form  av exempelvis 

fabriksbyggda bostadshus visar på goda och kostnadseffektiva exempel inom 
byggandet. 

Det är dock viktigt att betona att det primärt är frågan om att etablera ett 

industriellt processtänkande som är det viktigaste, oaysett om 

produktionen sker på  en fast  fabrik eller på  en  projektarbetsplats (mobila 

fabriken). Detta  visas  även av det exempel på industriell 

komponenttillverkning av installationsmoduler som redovisats i kap  3.  

Traditionella upplägg av upphandlingar visar även på  en  svagt etablerad 

kund — leverantörssamverkan vid utförandeentreprenader av typen 

generalentreprenad där byggherren detaljstyr produktutformningen genom 

upprättande av ritningar, specifikationer och beskrivningar innan 

upphandling av entreprenör sker. Med det förfarandet blir entreprenörens 

uppgift att till lägsta anbudskostnad (åtkomstpris) producera enligt 
förfrågningsunderlaget. Speciellt i dagens  situation  med ofta korta ledtider 

och alltmer komplexa produkter bidrar detta vanligen till att felaktigheter 

som upptäcks  under  produktionsskedet orsakar ansvarsrelaterade 

konflikter mellan beställare och entreprenörer.  
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Det  finns inslag i  dagens  svenska byggprocess  av  nyutvecklade  modeller  för 

upphandlingar  med  industriellt jämförbara inslag processmässigt. Dessa 

representeras  mest av  nyutvecklade genomförandeformer  som  

funktionsentreprenad och  Lean Construction  samt  samverkansformer  som  

partnering.  

Funktionsentreprenadmodellen  har  som grundläggande mål att specificera 

kundvärde genom funktionskrav i stället för genom detaljerade ritningar 

och tekniska beskrivningar. Ansvaret för och styrningen av 

produktutformningen överförs därmed i stor utsträckning på 

byggproducenten (entreprenören). Funktionskraven skall representera 

kundens centrala värdekrav på  den  färdiga produkten och vara styrande för 

entreprenörens val produkt- och produktionsteknisk utformning. Med 

detta upplägg  har  utföraren  en  möjlighet att i hög  grad  arbeta med ett 

principiellt processupplägg enligt figur  5.1.  

Beträffande samverkansformer  har  partneringkonceptet inom byggsektorn 

också analogier med utvecklingen inom bilindustrin. Främsta drivkraften 

för effektivisering genom ett målinriktat partnerskap är att parterna genom 

ett förtroendefullt arbetssätt skall samverka, med utgångspunkt från skilda 

kompetenser och kunskaper, för  en  effektivare byggprocess med bättre 

måluppfyllelser. 

Enligt bl.a. Byggkommissionens slutsatser är förtroendet mellan parterna i 

dagsläget lågt och byggherrarna  har  hamnat i  en  svag  position  gentemot 

entreprenörerna. Bidragande orsaker till denna utveckling  har  varit  de  

stora strukturförändringar som skett hos såväl byggherreorganisationer 

som i utförarledet och det stora inslaget av traditionella upphandlings- och 

samverkansformer på svensk byggmarknad. Dessa ger ofta divergerande 

målsättningar mellan parterna och följdverkningar i  form  av bristande 

måluppfyllelser och ekonomiska tvistemål som är destruktiva för  en  

förtroendeuppbyggnad.  

En  väsentlig faktor i förtroendeuppbyggnaden är att byggherrarna skaffar 

sig ökad kunskap om tekniska och ekonomiska delfaktorer för att minska  

den  rådande informationsasymmetrin. Deltagande i partnerskapsprojekt 

med transparenta ersättningsformer ger  en god  möjlighet till detta  
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eftersom parterna  har  full insyn i kostnadsbilden vid t.ex. ändrade 

förutsättningar. 

Vid en  partnerskapsbaserad byggprocess är  det  väsentligt att denna 

omfattar även  en  vidare krets  av  aktörer än  vad som  ofta varit aktuellt  vid  

försöksprojekt  med  partnering  såväl i  Sverige som  utomlands.  Av  i  kapitel 

3  refererad  studie av  byggindustrin framgår att  det  hitintills mestadels 

handlat  om  partneringsamarbete begränsad till  ledet  beställare och 

huvudleverantör.  De  flesta underleverantörerna  har  lämnats utanför 

partnersskapet, vilket är kontraproduktivt  på  många sätt och  kan  leda till  

effektivitets  sänkande suboptimeringar. 

I  Sverige  finns hos  de  dominerande entreprenadföretagen och hos 

installationsentreprenörer  en  inriktning för samverkan mellan dessa och 

deras underleverantörer ayseende material och komponenter. Dessa avtal 

är i regel ej av  transparent natur  och kan utgöra ett  hinder  för transparenta 

upphandlings- och samverkansmodeller. 

Metoden  concurrent engineering  handlar mycket  om  samverkan i 

produktframtagning  (design  och  konstruktion)  genom integrerade  

projektgrupper.  I byggsammanhang  kan  förfarandet benämnas 

projekteringspartnering  med  samverkan mellan beställare, entreprenörer, 

projektörer och konstruktörer för  en  samordnad och  kontinuerlig  

kvalitetssäkring  av  uppställda kundmål. 

Inom byggsektorn beror många brister i måluppfyllelse på  en  fragmenterad 

process ayseende olika aktörers medverkan och ansvarstagande, vilket i 

stor utsträckning hänger ihop med traditionella upphandlings- och 

samverkansformer. Användandet av  total-  och funktionsentreprenader som 

genomförandeformer förbättrar förhållandet beträffande ansvar för 

produkt- och produktionsintegration. Genom samverkan i partnerskap får 

byggherren, även vid nämnda genomförandeformer,  en  plattform för större 

delaktighet i produktbestämningsprocessen och  en  kontinuerlig aystämning 

av ställda mål (kundvärdet). 

Inom byggindustrin finns exempel  på  kvalitetsstyrning  (perfection)  genom 

utarbetandet  av kvalitetsprogram.  Hur  dessa hitintills påverkat processerna 

till högre  effektivisering  är ifrågasatt  enligt de  slutsatser  som  framförs i 

bl.  a.  Byggkommisionens betänkande Skärpning gubbar.  
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En  jämförelse mellan arbetssätt och resultat i kvalitetsarbetet kan göras till  
en del  vid jämförelsen mellan bilfabriker med olika upplägg enligt 
litteraturstudien i kapitel  3.  Upplägget av kvalitetsarbetet i traditionella 
europeiska och amerikanska fabriker  har  klara analogier med upplägget 

inom stora delar av svensk byggindustri där kvalitetsarbetet ej är  en  
integrerad och naturlig  del  av produktionen. 

I  den  svenska debatten framförs inte minst frän yrkesarbetarnas 
fackorganisationer att  en  stor orsak till  de  mänga rapporterade skadefallen 
inom industrin är  de  alltmer förkortade byggtiderna. Jämförelsen med 

bilindustrin, som kontinuerligt sänkt ledtiderna trots alltmer avancerade 

produkter, ger  en  indikation om att problemet snarare beror på 

organisatoriska brister, ineffektiva processer och svag produkt- och 

produktionsteknikutveckling. 

Etabierandet av nya upphandlings- och samverkansformer inom 

byggprocessen  har  gått sakta i  Sverige  jämfört med utvecklingen i bl.a.  
USA  och  England.  Detta kan vara resultat av aysaknaden av incitament och 

kraftfullt omvandlingstryck från främst byggherresidan.  

5.2.5 	Slutsatser av benchmarkingstudie 

Litteraturstudien visar att det finns till byggprocessen applicerbar kunskap 
att hämta genom  en  benchmarkingstudie av tillverkningsindustrin. 

Det handlar om kunskap att skapa och driva effektiva processer i alla 

delskeden och att skapa optimala värdekedjor för  en  produkt från råvaror 
till överlämnande till kund. Det handlar även om att genom enkla och 

flexibla lösningar kunna anpassa processerna till efterfrågestyrning för att 

undvika förluster i logistiska kedjor av exempelvis onödiga och 

kostnadskrävande  lager.  Det handlar också om  effektiv  samverkan mellan 

aktörerna främst vid produktframtagning och —framställning för att 

tillvarata parternas kunskaper för att få effektiva måluppfyllelser och 

därmed  en  kvalitativ och kvantitativ kvalitetssäkring. 

I produktionsprocessen är det önskvärt med samverkan mellan alla 

involverade aktörer för att få effektiva och lärande organisationer som bas 

för kontinuerlig effektivisering. Kvalitetsarbetet bör vara  en  integrerad  del  

av arbetsuppgifterna för alla för att undvika att inte hamna utanför 

kärnprocessen vid såväl produktframtagning som —framställning.  
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Litteraturstudien visar att det vid innovationsprocesser där ny kunskap 

skall implementeras och skapas ofta förekommer motstånd och  hinders  som 

beror på bristande organisatoriska förutsättningar och även kulturellt 

betingade orsaker.  Studien  visar att är det önskvärt med följande 

processuella förutsättningar som drivkrafter för implementering av 

innovationer: 

* vara  en  flerdimensionell process  (a multi-factor  process) 

* vara  en  långsiktig process som är sammanhållande och utvecklande 

* vara  en  process som innehåller ett antal skeden inkluderande 

innovationsbehov, kunskaps respekt, utveckling av alternativa 

innovationer, planering och implementering 

* kännetecknas av effektiva  extern-  och internorganisatoriska förhållanden 

och  en  kraftfull interaktion med  den  externa miljön 

* innebära ett strategiskt och långsiktigt agerande och ett kontinuerligt 

lärande 

* ha en  uppbackning från högsta ledningen och eldsjälar  (champions)  

Denna studie visar vikten av att organisatoriska förutsättningar finns och 

att strukturella förutsättningar skapas för att effektiviseringsprocesser 

skall komma till stånd. Detta  har  i byggprojektsammanhang  en klar  

koppling till valet av upphandlings- och samverkansmodeller vid 

projektgenomförande. Detta val bestämmer grundläggande ansvars- och 

riskfördelningar  samt  samarbetsformer för såväl produktutformning som 

för produktframställning.  

En  strategiskt upplagd samverkan mellan byggherrar och andra aktörer i 

byggnadssektorn  har  stor  potential  för  en  effektivisering av byggprocessen 

om ovan angivna förutsättningar är uppfyllda. 

Inom byggprocessen finns aktuella exempel på implementering av koncept 

i  form  av samverkan med strategiska leverantörer och mellan byggherrar 

och utförare genom partnerskap. Denna utveckling  har  dock hitintills i  
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Sverige  ej uppnått samma volymer som exempelvis i  England.  Därmed bör 
det finnas  en  stor  potential  för  en  förbättrad och effektivare byggprocess i 
i  Sverige.  Det finns även  en  bra bas för förändringsprocesser genom det 

omvandlingstryck som redan finns etablerat bl.a. genom  de  slutsatser som 
kan dras från olika utredningar och forskningsrapporter. 

I produktframställningsskedet är det önskvärt att få till stånd  en  

mångdimensionell effektivitetsutveckling. Önskvärda inslag i detta är ett 

större inslag av industriellt byggande, utveckling av produkt- och 

produktionsteknik och logistik  samt en  ur konsumentsynpunkt 
fördelaktigare konkurrenssituation.  

5.3 Val  av genomförande-, ersättnings- och samverkansformer  

5.3.1 	Inledning  
Analysen  av resultaten från genomförda enkätundersökningen som 

redovisas i kap  4  ger indikationer på hur valen sker vid olika beslutsmiljöer 

vad ayser olika kombinationer av projekttyper, projekt- och yttre faktorer 

med  de alternativ  som uppställts enligt enkätens utformning (Jr Bilaga I). 

Enligt systemsynsättets vetenskapliga grundsyn skall resultaten betraktas 

som systemberoende och inte betraktas med statistisk säkerhet som 

generellt gällande. 

Verkligheten i aktuell beslutsmiljö måste betraktas som mycket komplex, 

med många tänkbara faktorer som kan påverka beslut såväl rationellt som 

irrationellt. Utvärderingen ger dock indikator — effekt samband som visar 

på hur beslutsmiljön och beslutsfattandet interagerar, vilket ger utökad 

kunskap om upphandlings- och samverkansmodeller som  instrument  i  en  
målstyrningsprocess. 

I  de  följande aysnitten diskuteras kring indikator — effekt samband vid olika 
beslutsmiljöer och  de  beslutsmönster som kan urskiljas.  
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5.3.2 	Vid omständigheter utan tidspress och resursbrist 

I analysen  har  beslutsmiljöer utan tidspress och resursbrist benämnts 

normalt läge, vilket innebär att byggherren kan fatta beslut utan att 

påverkas  markant  av att projektet är  under  stor tidspress eller att 

konkurrensförhållandena På  entreprenörmarknaden upplevs som 

ogynnsamma ur byggherresynpunkt. 

I denna beslutsmiljö indikerar  de  sammanvägda resultaten från två separata 

undersökningspopulationer och fyra olika projekttyper (figur  4.1)  att 

genomförandeformer väljs med ungefär jämn fördelning ayseende hur 

ansvaret för produktutformningen fördelas mellan beställare och utförare. 

Samma  population  av projekttyper och svaranden ger  en  indikation om att 

ersättningsformen  fast  pris  (FP)  förordas av fyra femtedelar framför 

transparenta ersättningsformer (figur  4.11).  Med samma tydlighet indikerar 

resultaten beträffande val av samverkansformer att partneringupplägg 

endast förordas av minoritet vid  normal  beslutsmiljö (figur  4.21).  

Olika projekttypers inverkan på upphandlingsmönstret framgår av  figurer 

4.2, 4.12 samt 4.22.  Beträffande val av genomförandeform indikeras stora 

skillnader ayseende föreslagen ansvarsfördelning för produktutformning 

mellan byggherre och utförare. Exempelvis väljs traditionell 

generalentreprenad endast av var tionde  respondent  vid affärscentrum  

20000 m2,  medan det att tre av tio väljer denna genomförandeform vid 

projekt flerbostadshus vilket visar  en  stor influens av projekttypen på 

valet. 

Av figur  4.6  framgår att  de  två undersökningspopulationerna skiljer sig 

något beträffande valen av genomförandeform. Andelarna som väljer 

generalentreprenadformer (SGE +  GE)  är lika, medan valen av delad 

entreprenad resp. funktionsentreprenad är olika. Detta ger indikation om 

att valet av genomförandeform påverkas av individrelaterade uppfattningar 

om på vilket sätt ansvaret för produktutformning bör fördelas. Även  en  

jämförelse med  en  studie av  Frans  Kodeda visar att byggherrens egen 

erfarenhetsbakgrund påverkar mycket valet av genomförandeform (Kodeda  

1992).  

Beträffande val av ersättningsform finns likaså indikationer om stor 

skillnad mellan projekttyper (figur  4.12).  Vid komplexa projekttyper väljs  
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transparenta ersättningsformer i mycket högre  grad  än vid tekniskt enklare 

projekt. Detta framkommer vid  en  jämförelse mellan flerbostadshus där 

endast  7  % väljer löpanderäkningsförfarande medan  4-1  % förordar detta 

vid affärscentrum  20000 m2. En  jämförelse mellan  de  olika 

undersökningspopulationerna visar att valen mellan  fastpris  och 

transparenta ersättningsformer är tämligen överrensstämmande. 

Valet  av samverkansform påverkas likaså av projekttypen (figur  4.22)  

eftersom  var tredje  respondent  förordar partneringsamverkan vid 

affärscentrum  20000 m2  medan var femte gör detta vid projekttypen  

bostadshus.  De  två undersökningspopulationerna har  samma uppfattning 

om fördelningen mellan traditionella och partnerskapsbaserade  

samverkansformer (figur  4.26).  

5.3.3 	Vid  resursbrist  pa  marknaden 

Variabeln resursbrist  har  i undersökningen beskrivits  som  högkonjukturläge  

med  risk för att konkurrensläget  på  utförarsidan är till nackdel för 

byggherrar  som  strävar  efter  anbudskonkurrens i  en  upphandlingssituation.  

Av enkätundersökningens allmänna  del  framgår av  figurer 4.31, 4.33 samt 

4.35  att marknadsfaktorerna allmänt bedöms påverka valet av genomförande-

, ersättnings-, och samverkansformer i stor utsträckning. 

Av figur  4.1  framgår, att vid  en  sammanvägning av fyra olika projekttyper 

ges  en  svag indikation i jämförelse med normalt läge om  en  förskjutning 

mot genomförandeformer där ansvar för projektering och konstruktion 

överförs till entreprenören. 

Däremot indikerar figur  4.11  att denna beslutsmiljö starkt påverkar valet 

av ersättningsformer eftersom nästan hälften väljer transparenta  modeller  

för ekonomisk redovisning medan vid  god  resurstillgång endast  en  

femtedel valde detta. Detta indikerar att byggherrarna för att hantera 

marknadsläget föredrar transparenta ersättningsmodeller för att få bättre 

kontroll över och insyn i kostnadsbilden. 

Likaså visar figur  4.21  att  en  tredjedel föredrar samverkan i partnerskap 

(Sill + SIV). Detta indikerar att byggherrarna därmed parallellt med 

frågan om ersättningsform strävar efter bättre insyn genom  en  mer  aktiv  

medverkan i utförandeprocessen.  
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Inverkan av olika projekttyper vid val av genomförandeform vid resursbrist 

indikerar skillnader jämfört med normalt läge i valen av  general-  resp. 

delade entreprenader (ffr.  figurer 4.2  och  4.3).  Denna skillnad indikerar  en  

strävan att utöka antalet presumtiva anbudsgivare vid resursbrist, genom att 

speciellt vid  mindre  projektstorlekar välja delade upphandlingar i högre  

grad  än vid  normal  beslutsmiljö. 

Beträffande val av ersättnings- och samverkansformer indikerar  figurer 4.13  

och  4.23  att projekttyperna  mindre  affärscentrum  samt  flerbostadshus är 

något  mindre  intressanta för transparenta ersättnings- och 

samverkansformer än vad fallet är vid projekttyperna kontorshus och 

större affärscentrum. Vid flerbostadshus kan orsaken vara  en  funktion av 

att projekten  har  stark  styrning prismässigt av yttre faktorer  samt  att 

osäkerheten om exempelvis tekniskt utförande är  mindre  än vid mer 

komplexa projekt. 

Vid  en  jämförelse av svarsfördelningarna i  de  två undersöknings-

populationerna framgår aysevärda skillnader mellan grupperna vilket 

indikerar att besluten i denna beslutsmiljö är individberoende  (se figurer 

4.7, 4.17  och  4.27) 

5.3.4 	Inverkan av  kort  ledtid för projektgenomförande 

I enkäten  har  tidskritiskt beskrivits som att projektering och produktion 

måste pågå parallellt av tidsskäl. Detta förhållande blir i verkligheten allt 

vanligare i takt med att kraven växer på reducerade ledtider vid 

projektgenomförande . 

Enkätsvaren i  den  allmänna frågedelen indikerar att tidsfaktorn bedöms  ha  

stor påverkan på valet av genomförande-, ersättnings- och 

samverkansformer  Oft  figurer 4.32, 4.34  och  4.36).  Jämfört med 

beslutsmiljön enligt  5.3.1  finns starka indikationer på att beslutsfattandet 

blir förändrat. 

Resultatet vid sammanvägning av fyra olika projekttyper enligt figur  4.1  

visar att ungefär två tredjedelar förordar val av genomförandeformer där 

produktutformningen anförtros utförarna (TE + FE). Dessutom indikerar 

figur  4.11  att ungefär hälften väljer transparenta ersättningsformer (LR +  
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LRI) och att  en  tredjedel även förordar samverkan i partnerskap ( figur  

4.21).  

Valet av genomförandeform påverkas olika vid  de  studerade projekttyperna 

(figur  4.4).  Endast  en  femtedel vill behålla produktutformningsansvaret hos 

beställaren vid ett tekniskt enkelt projekt som flerbostadshus medan hälften 

gör det vid projekttypen  mindre  affärscentrum. I det senare fallet finns 

indikation om att tidsbristen vid utförandeentreprenader förordas bli löst 

genom val av delad upphandling varvid projektering och konstruktion kan i 

viss utsträckning pågå parallellt med produktionen. Av figur  4.8  indikeras 

tydligt att valet av ansvarsfördelningen för produktutformningen är 

individberoende i hög  grad,  eftersom  de  studerade populationerna av 

beslutsfattare  har  mycket delade åsikter i denna fråga. 

Även vid val av ersättningsform  har  projekttypen stor inverkan, vilket 

framgår av figur  4.14. En  tydlig indikation fås av ett samband mellan 

teknisk komplexitet och val av ersättningsform vid jämförelse mellan 

projekttyperna flerbostadshus och affärscentrum  20000 m2.  Vid  den  senare 

projekttypen väljer två tredjedelar transparenta ersättningsformer medan 

endast  en  tredjedel vid bostadsprojektet. Olika projekttyper påverkar 

däremot valet av samverkansform endast marginellt (figur  4.24). 

5.3.5 	Resursbrist på marknaden  samt kort  ledtid 

Vid  en  beslutsmiljö som präglas av  kort  tillgänglig ledtid för 

projektgenomförande  samt  av ett för byggherren ogynnsamt marknadsläge 

är förutsättningarna  en  kombination 

och  5.3.4.  

av förhållandena enligt aysnitten 5.3.3  

Figur 4.1  som visar medelvärden för undersökningens fyra projekttyper ger  

en  indikation om att andelen som förordar utförandeentreprenader är 

ungefär lika som vid enbart tidsbrist. 

Denna beslutsmiljös inverkan på val av ersättningsform ger  en  stark  

indikation om att byggherrarna föredrar transparenta ersättningsformer 

eftersom två tredjedelar väljer detta upplägg (figur  4.11).  Likaså indikeras 

av figur  4.21  att nästan hälften av respondenterna förordar samverkan 

enligt partneringkoncept. Båda dessa senare val ger också byggherrarna bra 

insyn i kostnadsstrukturen och  en  möjlighet att genom  en aktiv  medverkan  
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i produktionsprocessen påverka produkt- och produktionstekniska 

lösningar.  

	

5.3.6 	Osäkerhetsfaktorers påverkan  pä  val av  upphandlingsmodell 

Faktorn osäkerhet  har  i enkätundersökningen exemplifierats  med  att  det  

föreligger risk för programförändringar  under produktionsfasen,  vilket 

innebär att byggnadsprogrammet  kan  behöva förändras för såväl eventuella 

tillkommande  som  avgående delar.  

Figur 4.1  ger  en  indikation om att  mindre  än hälften av byggherrarna i 

denna beslutsmiljö väljer att själva behålla ansvaret för projektering och 

konstruktion vid val av genomförandeform. 

Andelen som förordar transparenta ersättningsformer är ca fyra femtedelar 

och andelen som förordar samverkan enligt partneringmodeller utgör tre 

femtedelar av svaren i denna beslutsmiljö  (figurer 4.11  och  4.21).  

Av resultaten från enkätens allmänna frågor kring påverkande faktorer 

framgår av figur  4.34  att osäkerhetsfaktorn anges generellt påverka valet av 

ersättningsform mest av alla projektfaktorer. Detta indikerar att 

byggherrarna i denna beslutsmiljö strävar att etablera ett  transparent  och 

samverkansinriktat samarbete med utförarna.  

	

5.3.7 	Betydelsen av strategiska överväganden 

Vid studien av  en  strategiskt influerad beslutsmiljö  har  byggherren 

förutsatts vara intresserad av att aktivt påverka  en  produkt- och 

produktionsteknisk utveckling för sina projekt.  

Under  dessa förutsättningar indikerar figur  4.1  att mer än  fyra femtedelar 

förordar 	total- 	och 	funktionsentreprenader 	som 	lämpliga 

genomförandeformer.  Enligt figurer 4.11  och  4.21  är också  andelen som  

förordar transparenta ersättningsformer och samverkansformer  av typen  

partnering  lika  stor. 

5.3.8 	Sammanfattning -  resultat av  enkätstudie  

Den  genomförda enkätstudien visar att valet  av  genomförande-, 

ersättnings-  samt  samverkansformer starkt påverkas  av  aktuell  beslutsmiljö 

i  form av  projektanknutna och yttre  faktorer. 
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Vid en  beslutsmiljö utan  markant  tidspress och  då  marknadsläget upplevs  
som  konkurrensutsatt  på  utförarsidan förordas traditionella upphandlings-
och samverkansformer i hög  grad om projektet ej  är tekniskt komplext.  
Studien  indikerar att ökad komplexitet förskjuter valet till 
genomförandeformer  av typen total-  och funktionsentreprenader där 
entreprenören tar  det  huvudsakliga  ansvaret  för  projektering  och  
konstruktion.  I motsvarande  grad  påverkar projekttypen också  valen av  
löpanderäkningsförfaranden  som  ersättningsform och samverkan i  form av  
partnering.  

Studien  av hur  de  alltmer frekventa kraven på korta ledtider påverkar valet 

av upphandlings- och samverkansformer är  en  aktuell och intressant 
frågeställning i dagens byggsektor. Jämfört med  en  beslutsmiljö utan 

tidspress sker stora förskjutningar i valen eftersom ca fyra femtedelar av 

respondenterna väljer att överlåta produktutformningsansvaret på 

entreprenören genom val av  total-  och funktionsentreprenader. I medeltal 

väljer hälften att detta görs med löpanderäkningsförfarande och  en  
tredjedel väljer samverkan i partneringform. När det dessutom är frågan 

om ett tekniskt komplext projekt ökar dessa andelar ytterligare. 

I  en  beslutsmiljö där frågan om marknadsbilden i utförarledet sätts i 

förgrunden genom högkonjunktur och risk för begränsat antal intresserade 

anbudsgivare, ger studien indikationer på olika strategier vid upphandling. 

För att bredda antalet presumtiva anbudsgivare väljer vissa  respondenter  
delade entreprenadformer vid enklare projekttyper för att även  mindre  
företag skall kunna konkurrera. Vid mer tekniskt komplexa projekttyper 
förordas dock  total-  och funktionsentreprenader. Denna beslutsmiljö 
påverkar även valet av ersättningsformer mot  transparent  redovisning som 

ger beställaren insyn i kostnadsbilden. Likaså väljer  en  stor andel 
samverkan genom olika partneringkoncept för att erhålla bättre insyn och 

medverkan även i produktutformning och produktframställning. 

När det  under  projektgenomförandet finns risk för programförändringar 

påverkas valet av genomförandeform marginellt jämfört med valen vid 
normala omständigheter. Fyra av fem  respondenter  förordar däremot 
transparenta ersättningsformer  samt  tre av fem även samverkan enligt 
partneringmodeller. Detta ger  en  stark  indikation om att valen av 
ersättnings- och samverkansformer styrs mycket av osäkerhetsfaktorer.  
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indikeras olika starkt i 

studie. Slutsatsen är 

de  olika beslutsmiljöer 

att påverkan av 

osäkerhetsfaktorer är starkast för valet 

samverkansformer.  Valet av genomförandeform 

marknads-, 	tids- 

av  ersättnings- 

En  sammanfattande slutsats av projekt och yttre faktorers påverkan vid val 

av genomförande-, ersättnings-  samt  samverkansformer är att detta 

som studerats i denna 

och 

och 

påverkas däremot i stor 

utsträckning av projekttypen och hur individer vill fördela ansvaret för 

projektering och konstruktion med entreprenörerna.  

5.4  Förslag till fortsatt forskning 

*  En  uppföljnings- och fördjupad studie av byggherrars beteende i 

upphandlingssammanhang genom intervjuer med bl.a.  

respondenter  som deltagit i denna studie för att utreda vilka drivkrafter 

som finns bakom deras ställningstaganden. 

Detta bör ge indikationer om inverkan av  de  delar av beslutsmiljön som 

är hänförliga till företagsmiljöer och individuella beslutsfattares 

karakteristika. 

*  Implementerings studier  genom uppföljning av demonstrationsprojekt 

där nya upphandlings- och samverkansformer appliceras.  
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BILAGA I  

Resultat  av enkätundersökningar  

Resultat  av enkätundersökningarna redovisas i denna bilaga. 
Använda förkortningar, begrepp och definitioner framgår av Bilaga II. 
Utformningen av i enkätundersökningen använt formulär framgår av Bilaga III.  
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Resultat 

Projekttyp:  

Val  av genomförande-, ersättnings och samverkansformer vid 

sammanslagen grupp av  4  projekttyper 

Genomförandeform 	Ersättningsform Samverkansform 

Projektförutsättn. 

a)  normalt läge 
Antal svar  

MDE  DE  SGE  GE  TE FE  summa FP  LR LRI SI Sil SIII SIV  

4  projekttyper  summa  pop1  2 3 25 16 31 13 90 73 1 16 33 38 15 4 

4  projekttyper  summa  pop2  0 6 9 6 10 1 32 27 1 4 19 7 5 1 

4  projekttyper totalt pop1+2  2 9 34 22 41 14 122 100 2 20 52 45 20 5  

Svarsfördelning %  
4  projekttyper m.v pop1  2 3 28 18 34 14 100 81 1 18 37 42 17 4 

4  projekttyper m.v. pop2  0 19 28 19 31 3 100 84 3 13 59 22 16 3  

totalsvarsförd. 4projekt  

b) resursbrist 

2 7 28 18 34 11 100 82 2 16 43 37 16 4  

Antal svar  
4  projekttyper  summa popl 3 7 20 12 33 15 90 47 8 35 26 32 26 6 

4  projekttyper  summa  pop2  1 7 11 5 7 1 32 24 1 7 19 7 5 1 

4  projekttyper totalt pop1+2  4 14 31 17 40 16 122 71 9 42 45 39 31 7  

Svarsfördelning %  
4  projekttyper m.v pop1  3 8 22 13 37 17 100 52 9 39 29 36 29 7 

4  projekttyper m.v. pop2  3 22 34 16 22 3 100 75 3 22 59 22 16 3  

totalsvarsförd. 4projekt  

c) tidsbrist 

3 11 25 14 33 13 100 58 7 34 37 32 25 6  

Antal svar  
4  projekttyper  summa  pop1  5 5 7 3 47 23 90 46 3 41 23 36 25 6 

4  projekttyper  summa  pop2  3 8 9 4 8 0 32 21 5 6 17 7 7 1 

4  projekttyper totalt pop1+2  8 13 16 7 55 23 122 67 8 47 40 43 32 7  

Svarsfördelning %  
4  projekttyper m.v pop1  6 6 8 3 52 26 100 51 3 46 26 40 28 7 

4  projekttyper m.v. pop2  9 25 28 13 25 0 100 66 16 19 53 22 22 3  

totalsvarsförd. 4projekt  

d)resurs- och  
tidskritisk  

7 11 13 6 45 19 100 55 7 39 33 35 26 6  

Antal svar  
4  projekttyper  summa  pop1  10 3 8 6 41 22 90 31 9 50 19 29 35 7 

4  projekttyper  summa  pop2  6 3 6 4 12 1 32 17 6 9 16 6 9 1 

4  projekttyper totalt pop1+2  16 6 14 10 53 23 122 48 15 59 35 35 44 8  

Svarsfördelning  °A) 
4  projekttyper m.v pop1  11 3 9 7 46 24 100 34 10 56 21 32 39 8 

4  projekttyper m.v. pop2  19 9 19 13 38 3 100 53 19 28 50 19 28 3  

totalsvarsförd. 4projekt  13 5 11 8 43 19 100 39 12 48 29 29 36 7 
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MDE FE summa DE SGE GE  TE  

Resultat  
Projekttyp: 
e)osäkerhet 

Antal svar  

Fortsättningssida  

Val  av genomförande-, ersättnings och samverkansformer vid 
sammanslagen grupp av  4  projekttyper 

Genomförandeform 	Ersättningsform Samverkansform 

FP  LR LRI 	SI Sil SIII SIV  
4  projekttyper  summa  pop1  10 4 13 9 23 30 89 20 11 58 16 21 34 18 
4  projekttyper  summa  pop2  3 5 5 5 10 2 30 6 8 16 9 5 14 2 
4  projekttyper totalt pop1+2 13 9 18 14 33  32 119 26 19 74 25 26 48 20 

Svarsfördelning %  
4  projekttyper m.v pop1  11 4 15 10 26 34 100 22 12 65 18 24 38 20 
4  projekttyper m.v. pop2 10 17 17 17 33 7 100 20 27 53 30 17 47 7 

totalsvarsförd. 4projekt  

f)  strategiska fakt. 

11 8 15 12 28 27 100 22 16 62 21 22 40 17 

Antal svar  
4  projekttyper  summa  pop1  2 0 6 3 16 38 65 12 3 50 5 7 22 31 
4  projekttyper  summa  pop2  3 1 3 3 7 3 20 1 3 16 2411 4 
4  projekttyper totalt pop1+2 5 1 9 6 23 41 85 13 6 66 7 11 33 35 

Svarsfördelning %  
4  projekttyper m.v pop1  3 0 9 5 25 58 100 18 5 77 8 11 34 48 
4  projekttyper m.v. pop2 15 5 15 15 35 15 100 5 15 80 10 20 55 20 

totalsvarsförd. 4projekt 6 1 11 7 27 48 100 15 7 78 8 13 39 41 
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Val  av genomförande-, ersättnings och samverkansformer vid 

olika projektförutsättningar : 	a)  normalt läge  

4  projekttyper 

Genomförandeform 	Ersättningsform Samverkansform 

Antal svar  

Population 1 (popl)  

MDE DE SGE  GE  TE FE FP LR LRI SI Sit SIII SIV 

Kontorsbyggnad  12000m2 0 2 9 4 6 2 23 21 0 2 9 10 4 0  
Flerbostadshus  0 0 4 6 9 3 22 20 0 2 9 7 4 2  
Affärscentrum  20000m2 2 1 4 2 8 6 23 13 1 9 7 9 5 2 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 0 0 8 4 8 2 22 19 0 3 8 12 2 0 
4  projekttyper  summa  
pop1  2 3 25 16 31 13 90 73 1 16 33 38 15 4 
Population 2  (pop2) 
Kontorsbyggnad  12000m2 0 2 3 1 2 0 8 7 0 1 5 2 1 0  
Flerbostadshus  0 0 1 3 4 0 8 8 0 0 5 3 0 0  
Affärscentrum  20000m2 0 2 2 1 3 0 8 5 1 2 5 0 2 1 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 0 2 3 1 1 1 8 7 0 1 4 2 2 0 
4  projekttyper  summa  
pop2  0 6 9 6 10 1 32 27 1 4 19 7 5 1 

Summa  pop1+ pop2 
Kontorsbyggnad  12000m2 0 4 12 5 8 2 31 28 0 3 14 12 5 0  
Flerbostadshus  0 0 5 9 13 3 30 28 0 2 14 10 4 2  

Affärscentrum  20000m2 2 3 6 3 11 6 31 18 2 11 12 9 7 3 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 0 2 11 5 9 3 30 26 0 4 12 14 4 0 
4  projekttyper totalt 
pop1+2  2 9 34 22 41 14 122 100 2 20 52 45 20 5  

Svarsfördeln.  °A3 

Population 1  
Kontorsbyggnad  12000m2 0 9 39 17 26 9 100 91 0 9 39 43 17 0  
Flerbostadshus  0 0 18 27 41 14 100 91 0 9 41 32 18 9  
Affärscentrum  20000m2 9 4 17 9 35 26 100 57 4 39 30 39 22 9 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 0 0 36 18 36 9 100 86 0 14 36 55 9 0 

4  projekttyper m.v svars.  °A 2 3 28 18 34 14 100 81 1 18 37 42 17 4  

Population2 
Kontorsbyggnad  12000m2 0 25 38 13 25 0 100 88 0 13 63 25 13 0  
Flerbostadshus  0 0 13 38 50 0 100 100 0 0 63 38 0 0  
Affärscentrum  20000m2 0 25 25 13 38 0 100 63 13 25 63 0 25 13 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 0 25 38 13 13 13 100 88 0 13 50 25 25 0 

4  projekttyper m.v. pop2  0 19 28 19 31 3 100 84 3 13 59 22 16 3 

Resultat 

Projekttyp:  
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Summa pop1 + pop2  

Kontorsbyggnad  12000m2 0 13 39 16 26 6 100 90 0 10 45 39 16 0  
Flerbostadshus  0 0 17 30 43 10 100 93 0 7 47 33 13 7  
Affärscentrum  20000m2 6 10 19 10 35 19 100 58 6 35 39 29 23 10 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 0 7 37 17 30 10 100 87 0 13 40 47 13 0  

totalsvarsförd. 
4projekt 	 2 	7 	28 18 34 11 100 82 2 16 	43 37 16 4 
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Val  av genomförande-, ersättnings och samverkansformer vid 
olika 
projektförutsättningar 	b) resursbrist  

4  projekttyper 

Genomförandeform 	Ersättningsform Samverkansform 

Antal svar 

Population 1 (pool)  

MDE DE SGE  GE  TE FE sum. FP LR LRI SI SII SIII SIV 

Kontorsbyggnad  12000m2 1 3 5 3 8 3 23 12 2 9 7 8 6 2  
Flerbostadshus  1 1 2 5 10 3 22 14 2 6 7 7 6 2  
Affärscentrum  20000m2 1 2 5 2 6 7 23 9 2 12 6 7 8 2 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 0 1 8 2 9 2 22 12 2 8 6 10 6 0 
4  projekttyper  summa  
PoP1  3 7 20 12 33 15 90 47 8 35 26 32 26 6 
Population 2  (pop2) 
Kontorsbyggnad  12000m2 1 2 4 1 0 0 8 5 0 3 4 1 3 0  
Flerbostadshus  0 0 1 3 4 0 8 8 0 0 5 3 0 0  
Affärscentrum  20000m2 0 2 3 1 2 0 8 4 1 3 5 1 1 1 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 0 3 3 0 1 1 8 7 0 1 5 2 1 0 
4  projekttyper  summa  
pop2  1 7 11 5 7 1 32 24 1 7 19 7 5 1 

Summa popl+  pop2 
Kontorsbyggnad  12000m2 2 5 9 4 8 3 31 17 2 12 11 9 9 2  
Flerbostadshus  1 1 3 8 14 3 30 22 2 6 12 10 6 2  
Affärscentrum  20000m2 1 4 8 3 8 7 31 13 3 15 11 8 9 3 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 0 4 11 2 10 3 30 19 2 9 11 12 7 0 
4  projekttyper totalt 
pop1+2  4 14 31 17 40 16 122 71 9 42 45 39 31 7  

Svarsfördeln.  

Population 1  
Kontorsbyggnad  12000m2 4 13 22 13 35 13 100 52 9 39 30 35 26 9  
Flerbostadshus  5 5 9 23 45 14 100 64 9 27 32 32 27 9  
Affärscentrum  20000m2 4 9 22 9 26 30 100 39 9 52 26 30 35 9 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 0 5 36 9 41 9 100 55 9 36 27 45 27 0 

4  projekttyper m.v svars. %  3 8 22 13 37 17 100 52 9 39 29 36 29 7  

Population2  
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Kontorsbyggnad  12000m2 13 25 50 13 0 0 100 63 0 38 50 13 38 0  

Flerbostadshus  0 0 13 38 50 0 100 100 0 0 63 38 0 0  

Affärscentrum  20000m2 0 25 38 13 25 0 100 50 13 38 63 13 13 13 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 0 38 38 0 13 13 100 88 0 13 63 25 13 0 

4  projekttyper m.v. pop2  3 22 34 16 22 3 100 75 3 22 59 22 16 3 

Summa popl  + pop2 
Kontorsbyggnad  12000m2 6 16 29 13 26 10 100 55 6 39 35 29 29 6  

Flerbostadshus  3 3 10 27 47 10 100 73 7 20 40 33 20 7  

Affärscentrum  20000m2 3 13 26 10 26 23 100 42 10 48 35 26 29 10 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 

totalsvarsförd. 

0 13 37 7 33 10 100 63 7 30 37 40 23 0  

4projekt 3 11 25 14 33 13 100 58 7 34 37 32 25 6 
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Val  av genomförande-, ersättnings och samverkansformer vid 
olika 
projektförutsättningar 	 c) Tidskritiskt projekt  
4  projekttyper 

Genomförandeform 	 Ersättningsform Samverkansform 

Antal svar  
Population 1 (popl)  

MDE  DE  SGE  GE  TE FE  Summa FP  LR LRI SI SII SIII SIV 

Kontorsbyggnad  12000m2 0 1 1 1 14 6 23 12 0 11 7 9 5 2  
Flerbostadshus  1 1 1 0 14 5 22 13 1 8 6 7 7 2  
Affärscentrum  20000m2 2 1 2 1 9 8 23 8 2 13 5 9 7 2 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 2 2 3 1 10 4 22 13 0 9 5 11 6 0 
4  projekttyper  summa  
pop1  5 5 7 3 47 23 90 46 3 41 23 36 25 6 
Population 2  (pop2) 
Kontorsbyggnad  12000m2 1 2 4 1 0 0 8 5 0 3 4 1 3 0  
Flerbostadshus  0 1 1 1 5 0 8 6 1 1 5 3 0 0  
Affärscentrum  20000m2 1 2 2 1 2 0 8 4 2 2 4 1 2 1 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 1 3 2 1 1 0 8 6 2 0 4 2 2 0 
4  projekttyper  summa  
pop2  3 8 9 4 8 0 32 21 5 6 17 7 7 1 

Summa  pop1+ pop2 
Kontorsbyggnad  12000m2 1 3 5 2 14 6 31 17 0 14 11 10 8 2  
Flerbostadshus  1 2 2 1 19 5 30 19 2 9 11 10 7 2  
Affärscentrum  20000m2 3 3 4 2 11 8 31 12 4 15 9 10 9 3 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 3 5 5 2 11 4 30 19 2 9 9 13 8 0 
4  projekttyper totalt 
pop1+2  8 13 16 7 55 23 122 67 8 47 40 43 32 7  

Svarsfördeln. %  
Population 1  
Kontorsbyggnad  12000m2 0 4 4 4 61 26 100 52 0 48 30 39 22 9  
Flerbostadshus  5 5 5 0 64 23 100 59 5 36 27 32 32 9  
Affärscentrum  20000m2 9 4 9 4 39 35 100 35 9 57 22 39 30 9 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 9 9 14 5 45 18 100 59 0 41 23 50 27 0 
4  projekttyper m.v svars. %  6 6 8 3 52 26 100 51 3 46 26 40 28 7  

Population2 
Kontorsbyggnad I2000m2  13 25 50 13 0 0 100 63 0 38 50 13 38 0  
Flerbostadshus  0 13 13 13 63 0 100 75 13 13 63 38 0 0  
Affärscentrum  20000m2 13 25 25 13 25 0 100 50 25 25 50 13 25 13 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 13 38 25 13 13 0 100 75 25 0 50 25 25 0 

Resultat 

Projekttyp:  
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4  projekttyper m.v. pop2  9 25 28 13 25 0 100 66 16 19 53 22 22 3 

Summa popl  + pop2 
Kontorsbyggnad  12000m2 3 10 16 6 45 19 100 55 0 45 35 32 26 6  

Flerbostadshus  3 7 7 3 63 17 100 63 7 30 37 33 23 7  

Affärscentrum  20000m2 10 10 13 6 35 26 100 39 13 48 29 32 29 10 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 10 17 17 7 37 13 100 63 7 30 30 43 27 0  

totalsvarsförd. 4projekt 7 11 13 6 45 19 100 55 7 39 33 35 26 6 
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Projekttyp:  

Antal svar 

Population 1 (popl)  

olika 
projektförutsättningar 	 d) resurs- och tidsbrist 

4  projekttyper 

Genomförandeform 	Ersättningsform Samverkansform 

MDE DE SGE  GE  TE FE summa FP 	LR 	LRI 	SI 	SII 	SIII SIV 

Kontorsbyggnad  12000m2 0 2 2 1 12 6 23 7 2 14 4 6 10 3  
Flerbostadshus  1 1 1 1 13 5 22 8 2 12 5 4 11 2  
Affärscentrum  20000m2 4 0 2 2 8 7 23 7 2 14 5 8 8 2 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 5 0 3 2 8 4 22 9 3 10 5 11 6 0 
4  projekttyper  summa 
pool 10 3 8 6 41 22 90 31 9 50 19 29 35 7 
Population 2  (pop2) 
Kontorsbyggnad  12000m2 2 1 2 1 2 0 8 4 1 3 4 2 2 0  
Flerbostadshus  0 0 1 1 5 1 8 4 1 3 3 2 3 0  
Affärscentrum  20000m2 2 1 1 1 3 0 8 4 2 2 4 1 2 1 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 2 1 2 1 2 0 8 5 2 1 5 1 2 0 
4  projekttyper  summa  
pop2  6 3 6 4 12 1 32 17 6 9 16 6 9 1 

Summa pool+  pop2 
Kontorsbyggnad  12000m2 2 3 4 2 14 6 31 11 3 17 8 8 12 3  
Flerbostadshus  1 1 2 2 18 6 30 12 3 15 8 6 14 2  
Affärscentrum  20000m2 6 1 3 3 11 7 31 11 4 16 9 9 10 3 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 7 1 5 3 10 4 30 14 5 11 10 12 8 0 
4  projekttyper totalt 
pop1+2  16 6 14 10 53 23 122 48 15 59 35 35 44 8  

Svarsfördeln. %  

Population 1  
Kontorsbyggnad  12000m2 0 9 9 4 52 26 100 30 9 61 17 26 43 13  
Flerbostadshus  5 5 5 5 59 23 100 36 9 55 23 18 50 9  
Affärscentrum  20000m2 17 0 9 9 35 30 100 30 9 61 22 35 35 9 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 23 0 14 9 36 18 100 41 14 45 23 50 27 0 
4  projekttyper m.v svars. %  11 3 9 7 46 24 100 34 10 56 21 32 39 8  

Population2 
Kontorsbyggnad  12000m2 25 13 25 13 25 0 100 50 13 38 50 25 25 0  
Flerbostadshus  0 0 13 13 63 13 100 50 13 38 38 25 38 0  
Affärscentrum  20000m2 25 13 13 13 38 0 100 50 25 25 50 13 25 13 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 25 13 25 13 25 0 100 63 25 13 63 13 25 0 

4  projekttyper m.v. pop2  19 9 19 13 38 3 100 53 19 28 50 19 28 3 
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Summa popl  + pop2 
Kontorsbyggnad  12000m2 6 10 13 6 45 19 100 35 10 55 26 26 39 10  
Flerbostadshus  3 3 7 7 60 20 100 40 10 50 27 20 47 7  
Affärscentrum  20000m2 19 3 10 10 35 23 100 35 13 52 29 29 32 10 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 

tota lsva rsförd. 

23 3 17 10 33 13 100 47 17 37 33 40 27 0  

4projekt  13 5 11 8 43 19 100 39 12 48 29 29 36 7 
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Resultat Val  av genomförande-, ersättnings och samverkansformer vid 
olika 

Projekttyp:  

Antal svar 

Population 1  (pop1) 

projektförutsättningar 
4  projekttyper 

Genomförandeform 

MDE DE SGE  GE  TE FE summa 

e) osäkerhet  

Ersättningsform Samverkansform 

FP 	LR 	LRI 	SI 	SII 	SIII 	SIV 

Kontorsbyggnad  12000m2 2 1 3 4 5 7 22 5 3 14 4 5 9 4  
Flerbostadshus  1 0 2 1 8 10 22 5 1 16 3 1 8 10  
Affärscentrum  20000m2 3 2 3 2 6 7 23 5 4 14 5 8 8 2 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 4 1 5 2 4 6 22 5 3 14 4 7 9 2 
4  projekttyper  summa  
pop1  10 4 13 9 23 30 89 20 11 58 16 21 34 18 
Population 2  (pop2) 
Kontorsbyggnad  12000m2 0 1 2 2 2 0 7 3 1 3 2 1 4 0  
Flerbostadshus  0 0 0 1 4 2 7 0 1 6 0 1 5 1  
Affärscentrum  20000m2 1 2 1 1 3 0 8 1 3 4 3 2 2 1 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 2 2 2 1 1 0 8 2 3 3 4 1 3 0 
4  projekttyper  summa  
pop2  3 5 5 5 10 2 30 6 8 16 9 5 14 2 

Summa popl+  pop2 
Kontorsbyggnad I2000m2  2 2 5 6 7 7 29 8 4 17 6 6 13 4  
Flerbostadshus  1 0 2 2 12 12 29 5 2 22 3 2 13 11  
Affärscentrum  20000m2 4 4 4 3 9 7 31 6 7 18 8 10 10 3 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 6 3 7 3 5 6 30 7 6 17 8 8 12 2 
4  projekttyper totalt 
pop1+2  13 9 18 14 33 32 119 26 19 74 25 26 48 20  

Svarsfördeln.  )̀/0 

Population 1  
Kontorsbyggnad  12000m2 9 5 14 18 23 32 100 23 14 64 18 23 41 18  
Flerbostadshus  5 0 9 5 36 45 100 23 5 73 14 5 36 45  
Affärscentrum  20000m2 13 9 13 9 26 30 100 22 17 61 22 35 35 9 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 18 5 23 9 18 27 100 23 14 64 18 32 41 9 
4  projekttyper m.v svars. %  11 4 15 10 26 34 100 22 12 65 18 24 38 20  

Population2 
Kontorsbyggnad  12000m2 0 14 29 29 29 0 100 43 14 43 29 14 57 0  
Flerbostadshus  0 0 0 14 57 29 100 0 14 86 0 14 71 14  
Affärscentrum  20000m2 13 25 13 13 38 0 100 13 38 50 38 25 25 13 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 25 25 25 13 13 0 100 25 38 38 50 13 38 0 

4  projekttyper m.v. pop2  10 17 17 17 33 7 100 20 27 53 30 17 47 7 
Summa popl  + pop2  
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Kontorsbyggnad  12000m2 7 7 17 21 24 24 100 28 14 59 21 21 45 14  
Flerbostadshus  3 0 7 7 41 41 100 17 7 76 10 7 45 38  
Affärscentrum  20000m2 13 13 13 10 29 23 100 19 23 58 26 32 32 10 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 

totalsvarsförd. 

20 10 23 10 17 20 100 23 20 57 27 27 40 7  

4projekt 11 8 15 12 28 27 100 22 16 62 21 22 40 17 
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Val  av genomförande-, ersättnings och samverkansformer vid 
olika 
projektförutsättningar 	 f)strategiska faktorer  

4  projekttyper 

Antal svar  
Population 1 (pool)  

MDE 

Genomförandeform 

DE SGE  GE  TE FE summa 

Ersättningsform 

FP 	LR 	LRI 

Samverkansform 

SI 	SII 	SIII 	SIV 

Kontorsbyggnad  12000m2 1 0 2 2 4 13 22 2 2 18 1 3 6 12  
Flerbostadshus 
Affärscentrum  20000m2 0 0 2 1 6 13 22 5 1 16 1 2 7 12 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 1 0 2 0 6 12 21 5 0 16 3 2 9 7 
4  projekttyper  summa 
popl 2 0 6 3 16 38 65 12 3 50 5 7 22 31 
Population 2  (pop2) 
Kontorsbyggnad  12000m2 1 1 1 1 2 1 7 0 1 6 1 2 4 1  
Flerbostadshus 
Affärscentrum  20000m2 1 0 1 1 3 1 7 1 1 5 1 1 3 2 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 1 0 1 1 2 1 6 0 1 5 0 1 4 1 
4  projekttyper  summa  
pop2  3 1 3 3 7 3 20 1 3 16 2411 4 

Summa popl+  pop2 
Kontorsbyggnad  12000m2 2 1 3 3 6 14 29 2 3 24 2 5 10 13  
Flerbostadshus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Affärscentrum  20000m2 1 0 3 2 9 14 29 6 2 21 2 3 10 14 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 2 0 3 1 8 13 27 5 1 21 3 3 13 8 
4  projekttyper totalt 
pop1+2  5 1 9 6 23 41 85 13 6 66 7 11 33 35  

Svarsfördeln.  

Population 1  
Kontorsbyggnad  12000m2 5 0 9 9 18 59 100 9 9 82 5 14 27 55  
Flerbostadshus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Affärscentrum  20000m2 0 0 9 5 27 59 100 23 5 73 5 9 32 55 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 5 0 10 0 29 57 100 24 0 76 14 10 43 33 
4  projekttyper m.v svars. %  3 0 9 5 25 58 100 18 5 77 8 11 34 48  

Population2 
Kontorsbyggnad  12000m2 14 14 14 14 29 14 100 0 14 86 14 29 57 14  
Flerbostadshus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Affärscentrum  20000m2 14 0 14 14 43 14 100 14 14 71 14 14 43 29 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 17 0 17 17 33 17 100 0 17 83 0 17 67 17 
4  projekttyper m.v. pop2  15 5 15 15 35 15 100 5 15 80 10 20 55 20 

Resultat 

Projekttyp:  
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Summa popl  + pop2 
Kontorsbyggnad  12000m2 7 3 10 10 21 48 100 7 10 83 7 17 34 45  
Flerbostadshus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Affarscentnim  20000m2 3 0 10 7 31 48 100 21 7 72 7 10 34 48 
Mindre  affärscentrum  
7500m2 

totalsvarsförd. 

7 0 11 4 30 48 100 19 4 78 11 11 48 30  

4projekt 6 1 11 7 27 48 100 15 7 78 8 13 39 41 
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Resultat:  

 

Inverkan av yttre faktorer på genomförandeform 

Poängfördelning  per respondent 

Respondent\  poäng  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 
13 2 6 5 3 5 4 

5 2 5 3 6 1 4 
28 4 3 1 6 2 5 
29 1 6 3 2 4 5 
10 3 5 2 4 2 6 
30 2 3 1 4 5 6 
31 3 6 1 4 2 5 
26 6 4 1 4 2 3 
25 1 5 3 4 2 6 
24 6 4 3 2 5 1 
23 5 4 2 1 3 6 
11 4 6 1 2 3 5 
18 4 6 1 2 3 5 
19 1 5 1 3 4 6 
36 2 6 3 4 1 5 

7 2 1 4 3 6 5 
37 1 6 3 4 2 5 
35 5 3 1 2 1 6 
34 1 1 1 1 1 1  

Summa poäng/faktor 55 85 40 61 54 89 	totala(p): 384 

%-andel av p: 14 22 10 16 14 23 

Mv 2,9 4,5 2,1 3,2 2,8 4,7 

Yttrefaktorer 
Yl Institutionella faktorer 
Y2:Marknadsfaktorer 
Y3:FOU-faktorer 
Y4:Erfarenhetsåterföring 
Y5:Samhällsfaktorer  
Y6:  Kundfaktorer  

6  poäng = prioritet  1  (högsta)  

1  poäng = prioritet  6  (lägst)  

 

123 



Resultat:  

 

Inverkan av projektfaktorer på genomförandeform  

  

Projektfaktorer 

Svars nr\poäng 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

13 2 1 3 5 4 6 

5 6 2 5 4 3 1 

28 4 2 3 5 6 1 

29 6 6 6 6 6 1 

10 6 5 4 3 2 1 

30 1 4 2 5 6 3 

31 5 1 2 6 4 3 

26 5 2 3 6 1 4 

25 5 2 3 6 4 1 

24 3 2 5 6 4 1 

23 1 2 4 5 6 3 

11 4 3 2 6 1 6 

18 1 3 2 6 5 4 

19 5 1 4 6 3 2 

36 3 2 4 5 1 6 

7 2 3 5 4 6 1 

37 6 2 5 4 3 1 

35 1 2 6 5 4 3 

34 1 1 1 6 4 5  

Summa  poäng/variabel:  67 46 69 99 73 53 total  poäng:  

%-andel av p:  16,5 11,3 17,0 24,3 17,9 13,0  

mv  3,5 2,4 3,2 5,0 3,7 2,5  

Projektfaktorer:  
Pi  Teknisk komplexitet 
P2:Strategiska faktorer 
P3:0säkerhetsfaktorer 
P4:Tidsfaktorer 
P5:Funktionsfaktorer 
P6:Objektsstorlek  

6  poäng = prioritet  1  (högsta)  

1  poäng = prioritet  6  (lägst)  
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Resultat:  Inverkan av yttre faktorer på val av 
ersättningsform 

Poängfördelning  
respondent 

Respondent\  poäng  

per 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 
13 1 6 2 5 4 3 

5 2 6 3 5 1 4 
28 6 4 1 3 2 5 
29 1 1 1 1 1 1 
10 3 6 3 4 3 5 
30 2 3 1 4 5 6 
31 1 6 1 1 1 5 
26 1 6 4 5 2 3 
25 1 6 2 5 3 4 
24 1 1 1 1 1 1 
23 5 6 4 3 1 1 
11 3 6 2 1 5 4 
18 5 6 1 4 2 3 
19 1 5 2 3 4 6 
36 2 6 3 4 1 5 

7 2 1 4 3 6 5 
37 1 6 2 5 3 4 
35 5 3 1 2 4 6 
34 6 5 1 1 1 1 

Summa poäng/faktor 49 89 39 60 50 72 	totala(p): 

%-andel av p: 14 25 11 17 14 20 

Mv 2,6 4,7 2,1 3,2 2,6 3,8 

 

Yl: Institutionella faktorer  
Y2: Marknadsfaktorer  
Y3: FOU-faktorer  
Y4:  
Erfarenhetsåterföring  
Y5: Samhällsfaktorer  
Y6: Kundfaktorer  

6  poäng = prioritet  1  (högsta)  

1  poäng = prioritet  6  (lägst) 
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Resultat:  
Inverkan av projektfaktorer på val av 
ersättningsform 

Projektfaktorer 	 P1 	P2 	P3 	P4 	P5 	P6  

Svars nr\poäng: 	 6 	1 	4 	5 	3 	2 

	

5 	 6 	3 	5 	2 	4 	1 

	

28 	 2 	6 	5 	3 	4 	1 

	

29 	 6 	6 	6 	6 	6 	1 

	

10 	 3 	2 	6 	5 	4 	1 

	

30 	 1 	4 	2 	5 	6 	3 

	

31 	 1 	1 	6 	5 	4 	3 

	

26 	 6 	1 	5 	3 	4 	2 

	

25 	 2 	1 	6 	4 	5 	3 

	

24 	 1 	1 	1 	1 	1 	1 

	

23 	 5 	2 	3 	4 	1 	6 

	

11 	 3 	4 	5 	2 	1 	6 

	

18 	 1 	2 	3 	6 	5 	4 

	

19 	 5 	1 	4 	6 	3 	2 

	

36 	 3 	2 	5 	4 	1 	6 

	

7 	 2 	3 	4 	5 	6 	1 

	

37 	 6 	2 	5 	4 	3 	1 

	

35 	 5 	2 	6 	1 	4 	3 

	

34 	 3 	1 	5 	6 	2 	4 

Summa  poäng/faktor 

%-andel av poäng: 

mv 

Projektfaktorer:  
P1: Teknisk komplexitet  
P2: Strategiska faktorer  
P3: Osäkerhetsfaktorer  
P4: Tidsfaktorer  
P5: Funktionsfaktorer  
P6: Objektsstorlek  

	

67 	45 	86 	77 	67 	51 	393 

	

17,0 	11,5 	21,9 	19,6 	17,0 	13,0 

	

3,5 	2,4 	4,5 	4,1 	3,5 	2,7 

6  poäng = prioritet  1  (högsta)  

1  poäng = prioritet  6  (lägst)  
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Resultat:  

 

Inverkan av yttre faktorer på val av samverkansform 

Yttre faktorer 	Y1 Y2 	Y3 	Y4 	Y5 	Y6  
Svars nr\poäng:  

13 1 5 2 6 3 4 

5 1 6 4 2 3 5 

28 4 2 1 5 3 6 

29 1 2 5 4 3 6 

10 3 6 3 5 3 4 

30 2 3 1 4 5 6 

31 	1 	6 	1 	1 	4 	5 

26 6 4 2 5 2 3 

25 1 3 4 5 2 6 

24 6 4 3 2 5 1 

23 6 5 1 3 2 4 

11 	3 	4 	6 	1 	2 	5 

18 	3 	6 	1 	4 	2 	5 

19 1 6 2 3 4 5 

36 2 6 3 4 1 5 

7 2 1 3 4 5 6 

37 1 6 3 4 2 5 

35 1 3 2 5 4 6 

34 	6 	1 	1 	5 	1 	1  

Summa p 

%-andel av p: 

Mv 

51 	79 	48 	72 	56 	88 totala(p): 	394 

13 20 12 18 14 22 

2,7 4,2 2,5 3,8 2,9 4,6  

Yttre 	 faktorer 
Yl: Institutionella faktorer  
Y2: Marknadsfaktorer  
Y3: FOU-faktorer  
Y4: Erfarenhetsåterföring  
Y5: Samhällsfaktorer  
Y6: Kundfaktorer  

6  poäng = prioritet  1  (högsta)  

1  poäng = prioritet  6  (lägst)  
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Inverkan av projektfaktorer på val  
v  samverkansfarm 

Resultat  

 

Projektfaktorer 	P1 	P2 	P3 	P4 	P5 	P6  
Svars nr\poäng  

	

13 	5 	1 	4 	6 	3 	2 

	

5 	3 	6 	1 	2 	5 	4 

	

28 	6 	5 	2 	4 	3 	1 

	

29 	6 	6 	6 	6 	6 	1 

	

10 	6 	5 	4 	3 	2 	1 

	

30 	1 	4 	2 	5 	6 	3 

	

31 	1 	1 	6 	5 	4 	1 

	

26 	6 	1 	5 	3 	4 	2 

	

25 	2 	3 	4 	6 	5 	1 

	

24 	3 	2 	5 	6 	4 	1 

	

23 	4 	1 	3 	5 	2 	6 

	

11 	3 	1 	2 	5 	4 	6 

	

18 	1 	4 	6 	5 	3 	2 

	

19 	4 	3 	5 	6 	2 	1 

	

36 	3 	2 	5 	4 	1 	6 

	

7 	2 	4 	3 	5 	6 	1 

	

37 	6 	3 	4 	5 	2 	1 

	

35 	5 	2 	6 	1 	4 	3 

	

34 	2 	1 	4 	3 	5 	6  

Summa p 

%-andel av p: 

mv 

	

69 	55 	77 	85 	71 	49 totala(p): 

	

17,0 	13,5 	19,0 	20,9 	17,5 	12,1 

	

3,6 	2,9 	3,7 	4,5 	3,5 	2,1  

406 

Projektfaktorer:  
P1: Teknisk komplexitet  
P2: Strategiska faktorer  
P3: Osäkerhetsfaktorer  
P4: Tidsfaktorer  
P5: Funktionsfaktorer  
P6: Objektsstorlek  

6  poäng = prioritet  1  (högsta) 

•)/  
1  poäng = prioritet  6  (lägst)  
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Bilaga II 

Använda förkortningar, definitioner och begrepp i 
enkätundersökning 

Undersökningspopulationer:  

Pop  I: svar lämnade av  population  I med  24 respondenter 
Pop  II: svar lämnade av  population  II med  8 respondenter 
Pop 1+11:  sammanläggning av  pop  I och  pop  II, totalt  32 respondenter.  

Beslutsmiljöer: 

Normalt läge: Projektet skall utföras i ett byggmarknadsläge med lågkonjunktur  (god  
resurstillgång) och tillgänglig tid för projektgenomförandet är normalt och ej tidskritiskt. 

Resursbrist: Projektet skall utföras i högkonjunkturläge på byggmarknaden vilket kan 
medföra  brist  på intresserade anbudsgivare. Tillgänglig tid för projektgenomförandet är 
normalt och ej tidskritiskt. 

Tidskritiskt:  Kort  ledtid för projektgenomförande vilket kräver parallelläggning av 
projekterings-, konstruktions- och byggproduktionsskedena. 

Resurs- och tidskritiskt: Projektet skall utföras i högkonjunkturläge på byggmarknaden vilket 
kan medföra  brist  på intresserade anbudsgivare. Dessutom är ledtiden  kort  för 
projektgenomförande, vilket kräver parallelläggning av projekterings-, konstruktions-
och byggproduktionsskedena 

Osäkerhet: Projektet skall utföras i ett byggmarknadsläge med lågkonjunktur  (god  
resurstillgång) och tillgänglig tid för projektgenomförandet är normalt och ej tidskritiskt. 
Däremot befarar byggherren att det kan bli aktuellt med väsentliga förändringar av 
lokalprogrammet (hyresgästanpassningar) efter valet av genomförandeform. 

Strategiskt: Byggherren känner att det är angeläget att få till stånd  en  utvecklingsprocess 
beträffande produkt- och produktionsteknik för att få till stånd  en  
produktivitetsutveckling för sina projekt.  
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Projekttyper: 

Kontorsbyggnad  12000 m2:  Kontorsbyggnad utförs på egen  mark  med ett lokalprogram om 
ca  12000 m2.  Byggnaden skall  ha  ge hyresgästerna  en  hög komfort, hög kvalitetskänsla 
och vara flexibelt för ev. framtida omdisponeringsbehov av ytor. Uppskattad 
projektkostnad ca  300  Mkr. 

Flerbostadshus: Byggherren (ett allmännyttigt fastighetsbolag)  har  för aysikt att bygga ett 
flerbostadsområde för hyresrätter på ägd  mark  i ett attraktivt storstadsområde med ca  
7000 m2  bostadsyta (i  4  vånings hus) i etapp I. På området finns utrymme att bygga ca  
20000m2  ytterligare lägenhetsyta. Objektets  standard  skall vara normalt för moderna 
hyreslägenheter. Projektbudget ca  130  Mkr (etapp  1).  

ecirscentrum  20000 m2:  Byggherren  har  förvärvat  en  tomt med byggnadsrätt för ca  21000 
m2  lokalyta och  har  genom kontakter med presumtiva hyresgäster  en god  förhoppning att 
hitta hyresgäster till projektet och  har  ett lokalprogram till stora delar fastlagt (ca  75  %) 
och ser finansieringsfrågan som löst på ett tillfredsställande sätt. Inriktningen är att 
objektet skall vara kundattraktivt genom att  ha god  funktionsstandard (klimat- och 
miljöfaktorer) och vara flexibelt för omdisponeringar (hyresgästanpassningar). 
Projektbudget: ca  275  Mkr  

Mindre  affiirscentrum  7500 m2:  Byggherren (enskild projektutvecklare — 
fastighetsförvaltare)  har  förvärvat  en  tomt nära  en  stadskärna i  en mindre  stad med ca  
30000  invånare.  Han har  preliminärt tecknat avtal med systembolaget, posten och ett 
apotek om uthyrning med ett sammanlagt lokalprogram om ca  4000 m2  och  har  några 
presumtiva hyresgäster till resterande planerad lokalyta om ca  3000 m2  (i ett tvåvåningars 
affärscentrum). På tomten finns byggrätt till  10000 m2  lokalyta. Parkeringar är tänkt 
lösas som takparkering med utvändig körramp. Projektbudget ca  130  Mkr 

Genomförandeformer 

MDE: Mycket delad entreprenad 
Byggledningsentreprenad  (CM)  där byggherren utser någon som byggherreombud att 
genomföra upphandlig och styrning av projektörer, entreprenörer och även vissa 
leverantörer (material utan arbetsinsatser). Projektet genomförs i regel med projektering 
och byggande parallellt genom uppdelning av projektet i många delobjekt i syfte att få 
tidsbesparingar och konkurrenstryck.  

DE:  Delad entreprenad. 

Byggherren träffar avtal med och styr projektörerna i projekteringsfasen för framtagning 
av bygghandlingar och upphandlar därefter entreprenörer, ofta fackuppdelat och handhar 
själv det mesta av avtals- och samordningsansvaret i produktionsfasen mot upphandlade  
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entreprenörer (sidoentreprenörsförhållande). Ofta liten möjlighet till att bedriva 
projektering och produktion parallellt. 

SGE: Samordnad generalentreprenad. 
Byggherren träffar avtal med och styr projektörerna i projekteringsfasen för upprättande 
av bygghandlingar och upphandlar därefter entreprenörer, ofta fackuppdelat. Slutligen 
sker samordning av dessa  under en  av valda entreprenörer som blir samordnad 
generalentreprenör som övertar därmed avtalsansvaret (inkl. samordningsansvar) för  de  
andra (som blir underentreprenörer) mot beställaren. Ofta liten möjlighet till att bedriva 
projektering och produktion parallellt.  

GE:  Generalentreprenad. 
Byggherren träffar avtal med projektörerna och styr dessa  under  projektgestaltnings- och 
produktutformningsfasen till bygghandlingar och förfrågningsunderlag. Därefter 
upphandlas generalentreprenör i konkurrens som ansvarig för produktionsfasen gentemot 
byggherren. Generalentreprenören upphandlar därefter underentreprenörer efter behov. 
Ofta liten möjlighet till att bedriva projektering och produktion parallellt. 

TE: Totalentreprenad. 
Byggherren tar fram programhandlingar och förfrågningsunderlag  samt  upphandlar och 
överlåter ansvaret till  en  entreprenör att utföra erforderlig (enligt entreprenörens 
bedömning) återstående projektering och erforderliga produktionsarbeten till färdig 
produkt. Programhandlingarna styr i olika  grad  entreprenörens frihetsgrader vad beträffar 
produkt- och systemval. 
Projektering och produktion kan därmed ske parallellt i stor omfattning. 

FE:  Funktionsentreprenad. 
Lika totalentreprenadförfarandet upphandlingsmässigt  men med  inriktning  på  att  kundens  
förväntningar (kundvärden) systematiskt uttrycks i  funktionstermer  och  kvalitetskrav  och 
ställa uppfyllandet  av  dessa  som krav  för godkännande  av  entreprenörens åtagande. 
Entreprenören  får ansvar  och frihet att i  stor  utsträckning utforma  produkt-  och 
systemlösningar.  
Lean Construction  entreprenadformen  har  inordnats i denna  kategori.  

Ersättningsformer  

FP:  Upphandlingen utförs som  fastpris  åtagande baserat på beställarens 
förfrågningsunderlag och på lämnat anbud från utförare. 

LR: Löpande räkningsförfarande. Upphandlingen baseras oftast på självkostnadsprinciper 
och  transparent  kostnadsredovisning enligt  AB 92  (kap  6,  §§  7,8) 
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LRI: Löpande räkningsförfarande med incitament. Upphandlingen baseras i regel på 

riktkostnadsbudget  samt  med principer för reglering av riktpris  samt  för reglering av 

avvikelser från riktpris (fördelning av vinst/förlust). I vissa  fall  kan incitaments 

konstruktioner omfatta även måluppfyllelse av tid- och mjuka parametrar. 

Samverkansformer 

SI: Sedvanlig partsförhållande med  stark  koncentration mot uppföljning av 

kontraktsmässiga rättigheter och skyldigheter, baserade i hög  grad  på AB-systemet 

(Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader). 
Karaktäriseras av kortsiktigt fokus och enstaka tillfällen till kontakt mellan organisationer 

och liten tillit  (transaktionsstyrt) 

S  //: Samarbetsinriktat partsförhållande med inriktning mot köpar- / säljarpartnerskap.  

Mindre  stark  koncentration mot uppföljning av kontraktsmässiga rättigheter och 
skyldigheter, baserat på AB-systemet (Allmänna bestämmelser för byggnads-, 
anläggnings- och installationsentreprenader). Strävan efter långsiktiga relationer styr 

beteendet i viss  grad  och det finns önskan om att nå överenskommelser genom 
kompromisser. Begränsad tillit och riskfördelning enligt kontraktsmässiga villkor är dock 
styrande. Ej strukturerat partnerskapsförhållande.  

S  ///: Samverkansinriktat partsförhållande av typ projektpartnering med inriktning att få ett 

förtroendefullt samarbete och samverkan mellan parterna genom  teamwork.  Detta 

struktureras upp med gemensamt antagna målbeskrivningar  samt modeller  för  problem-

och konfliktlösning, teknisk samverkan och — utveckling. I utvecklad  form  även bidrag till 

samverkan av allianser i gränssnittet mellan huvudleverantör och underleverantörer 
(strategiska leverantörer). Öppenhet, ärlighet och förtroende mellan parterna är  en  

förutsättning för gott  teamwork.  Strävan efter långsiktiga relationer styr beteendet i 

mycket hög  grad. 

S IV:  Långsiktigt samverkansförhållande mellan parterna, benämnt  strategisk  partnering,  

med  aysikt att  få  till stånd  en  kraftfull effektivitetsutveckling genom erfarenhetsåterföring 

och  en kontinuerlig  utvecklingsprocess. Detta förstärks  av en kontinuitet av  likartade  

projekt  för att ge  incitament  även för investeringar i industriella  processer  för bygg- och  

installationssystem (vertikal integration). Total  tillit och strävan att samverka för 

uppnående  av  parternas strategiska  mål. 
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Projektfaktorer  

(131)  Teknisk komplexitet:  Grad  av osäkerhet om projektets funktioner och dess tekniska 
och estetiska lösningar (dels hos byggherren och dels hos övriga aktörer)  

(P2) Strategiska faktorer: Önskemål om produkt- och produktionsteknisk utveckling för 
objektet ifråga och/eller för framtida projekt av samma  art 

(P3) Osäkerhetsfaktorer: Risk för programförändringar även i produktionsfasen,  m. m.. 

(P4) Tidsfaktorer: Tillgänglig ledtid för projektgenomförande från programfas till 
färdigställande. Tidskritiskt innebär att projektering och produktion måste pågå parallellt.  

(P5) Funktionsfaktorer: Möjlighet att målstyra genom funktionskrav (stor möjlighet 
innebär att det finns (eller uppfattas finnas) utvecklade "verktyg" för beskrivning och 
uppföljning)  

(P6) Objektsstorlek: Byggkostnad i ekonomiska  termer  ( stort: >  100  Mkr, medelstort:  

50— 100  Mkr, normalt:  <50  Mkr) 

Yttre faktorer 

(Yl) Institutionella faktorer: Uppsättning av  element  och strukturer i projektets 
omgivning som byggherren inte direkt kan påverka (förordningar och föreskrifter,  LOU,  

bransch överenskommelser, m.m.)  

(Y2) Marknadsfaktorer: Resursläget speciellt på entreprenörsmarknaden (resursöverskott 
innebär "lågkonjunktur" med gott om intresserade entreprenörer och resursbrist innebär 
"högkonjunktur" med ont om intresserade utförare)  

(Y3) FOU-faktorer: Kunskapsläge beträffande forskningsresultat och deras applicerbarhet 
(innovativa förutsättningar)  

(Y4) Benchmarking - erfarenhetsåterföring: Erfarenhetsåterförings situationen (  god  
innebär att det finns jämförbara projekt internt eller externt att få erfarenhet från och 
dålig innebär projekt av typen "pilotprojekt")  

(Y5) Samhällsfaktorer: Avser det samhälleliga "omvandlingstrycket" (stort innebär att det 
finns kraftigt tryck på branschen att få igång förändringsprocesser från kunder, 
medborgare, myndigheter, m.m.)  
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(Y6)  Kundfaktorer:  Kundens  intresse att medverka i byggprocessen för att följa upp och 
bevaka uppfyllandet  av  kundvärden. Ett högt intresse innebär att  kunden  vill medverka  
aktivt  i produktens framtagning, t.ex. genom  kontinuerlig information  och även i  
partnering  samverkan  
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Bilaga III  
Studie  om val av upphandlings- och samverkansform 

Bakgrund  
Vid  Luleå Tekniska  Universitet,  avd för  Produktionsledning, pågår  bl.a.  forskning  kring nya 
genomförandeformer  som  funktionsentreprenad (inkl.  Lean Construction)  samt  kring nya 
samverkansformer  som  partnering.  
Denna undersökning ingår  som del  i ett forskningsprojekt, huvudsakligen finansierat  av  Formas, 
inom ramprogrammet " Byggherre  med kunden  i  focus"  som har  inriktning  på 
kommunikationsmodeller vid  byggherrens valsituation beträffande upphandlings- och 
samverkansformer för uppnående  av god  måluppfyllelse  vid  genomförande  av  byggnadsprojekt. 

Institutionetia faktorer 

rnarknedefaktorer 

FoU-faktorer 

Benchmarking-erf. 

samhältsfaktorer 

kundlaktorer  

Byggherren 

h  ;Ställningstagande 
\ 	till fördelning 	; 	 

Yttre Faktorer 	ansvar - risk 	Projektfaktorer 
och 	/ 

•ss, samverkan /  

Teknisk komplexitel 

Strategiske faktorer 

Osdkerhetsfaktorer 

Tidsfektorer 

Funktionsfektorer 

Objektestalek 

Val  av upphandlings- 
och 

samverkansform 

Forskare:  Bengt  Toolanen, Avd.  for  Produktionsledning, Luleå Tekniska 
Universitet,  971 87  Luleå, bengt.toolanenece.luth.se,  070-3203960, 0920-493078 
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lindersökningsupplägg  

1) Urval av deltagande personer  
2) Detta formulär skickas till deltagarna för begrundan och ifyllande av enkätdelen, som är 

utformad som ett rollspel, och som önskas återsänd (snarast möjligt) för bearbetning och 
som förberedelse för efterföljande intervju. Det går bra att returnera formuläret genom 
mailfunktionen!  

3) Uppföljande intervju kring från enkätdelen aktualiserade frågeställningar 
( personligt sammanträffande eller  per  telefon). 

Förutsättningar för  din roll: 

Du  ombeds att som rådgivare ge rekommendationer till  en  byggherre, som är  en  återkommande 
beställare och är i begrepp att göra  en  investering i ett byggprojekt med inriktning på långsiktigt 
ägande, om lämpligt val av upphandlingsform (entreprenad-, ersättnings- och samverkansform).  
1  valsituationen behöver  du  ej ta hänsyn till befintliga resurser i byggherrens egen  organisation  
utan det förutsättes att eventuell  brist  kan täckas med inhyrda resurser (konsultlösningar). 
Presenterade projekt är fiktiva och återspeglar olika alternativa förutsättningar vad beträffar 
projektfaktorer och yttre faktorer som kan tänkas påverka valet (jämför med förenklad 
systemmodell på sid  1)  

Orienterande systemmodellbeskrivning 

Projektfaktorer  

(PI)  Teknisk komplexitet:  grad  av osäkerhet om projektets funktioner och dess tekniska 
och estetiska lösningar (dels hos byggherren och dels hos övriga aktörer)  

(P2) Strategiska faktorer: önskemål om produkt- och produktionsteknisk utveckling för 
objektet ifråga och/eller för framtida projekt av samma  art 

(P3) Osäkerhetsfaktorer: risk för programförändringar även i produktionsfasen,  m. m.. 

(P4) Tidsfaktorer:  Tillgänglig processtid för projektgenomförande från  programfas  till  
färdigställande. Tidskritiskt innebär att  projektering  och  produktion  mäste  pågå  parallellt.  

(P5) Funktionsfaktorer: Möjlighet att målstyra genom funktionskrav (stor möjlighet innebär 
att det finns (eller uppfattas finnas) utvecklade "verktyg" för beskrivning och uppföljning)  

(P6) Objektsstorlek: Byggkostnad i ekonomiska  termer  ( stort: >  100  Mkr, medelstort:  SO  —  
100  Mkr, normalt:  <SO  Mkr)  
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Yttre faktorer 

(Yl) Institutionella faktorer: uppsättning av  element  och strukturer i projektets omgivning 
som byggherren inte direkt kan påverka (lagar,LOU, bransch överenskommelser, m.m.)  

(Y2) Marknadsfaktorer: Resursläget speciellt på entreprenörsmarknaden (resursöverskott 
innebär "lågkonjuktur" med gott om intresserade entreprenörer och resursbrist innebär 
"högkonjuktur" med ont om intresserade utförare)  

(Y3) FOU-faktorer: kunskapsläge vad beträffar forskningsresultat och deras applicerbarhet 
(innovativa förutsättningar)  

(Y4) Benchmarking - erfarenhetsåterföring: erfarenhetsåterförings situationen  ( god  
innebär att det finns jämförbara projekt internt eller externt att få erfarenhet från och dålig 
innebär projekt av typen "pilotprojekt")  

(Y5) Samhällsfaktorer: avser det samhälleliga "omvandlingstrycket" (stort innebär att det 
finns kraftigt tryck på branschen att få igång förändringsprocesser från kunder, medborgare, 
myndigheter, m.m.)  

(Y6) Kundfaktorer:  kundens  intresse att medverka i byggprocessen för att följa upp och 
bevaka uppfyllandet  av  kundvärden (högt intresse innebär att  kunden  vill medverka  aktivt  i 
produktens framtagning, t.ex. genom  kontinuerlig information  och även i  partnering  samverkan  

Definition  av valmöjligheter: 
Anm: Definitionerna av upphandlings- och samverkansformer  har  här gjorts kortfattat och 
generaliserande! 

Genomförandeformer 

MDE (mycket delad entreprenad): Byggledningsentreprenad  (CM)  där byggherren utser någon 
som byggherreombud att genomföra upphandlig och styrning av projektörer, entreprenörer och 
även vissa leverantörer (material utan arbetsinsatser). Projektet genomförs i regel med 
projektering och byggande parallellt genom uppdelning av projektet i många delobjekt i syfte att 
få tidsbesparingar och konkurrenstryck.  

DE  (delad entreprenad): Byggherren träffar avtal med och styr projektörerna i 
projekteringsfasen för framtagning av bygghandlingar och upphandlar därefter entreprenörer, 
ofta fackuppdelat och handhar själv det mesta av avtals- och samordningsansvaret i 
produktionsfasen mot upphandlade entreprenörer (sidoentreprenörsförhållande). Ofta liten 
möjlighet till att bedriva projektering och produktion parallellt. 

SGE ( samordnad generalentreprenad): Byggherren träffar avtal med och styr projektörerna i 
projekteringsfasen för upprättande av bygghandlingar och upphandlar därefter entreprenörer, 
ofta fackuppdelat. Slutligen sker samordning av dessa  under en  av valda entreprenörer som blir  
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samordnad generalentreprenör och övertar därmed avtalsansvaret (inkl. samordningsansvar) för  
de  andra (som blir underentreprenörer) mot beställaren. Ofta liten möjlighet till att bedriva 
projektering och produktion parallellt.  

GE  (generalentreprenad): Byggherren träffar avtal med projcktörerna och styr dessa  under  
projektgestaltnings- och produktutformningsfasen till bygghandlingar och förfrågningsunderlag. 
Därefter upphandlas generalentreprenör i konkurrens som ansvarig för produktionsfasen 
gentemot byggherren. Generalentreprenören upphandlar därefter underentreprenörer efter 
behov. Ofta liten möjlighet till att bedriva projektering och produktion parallellt. 

TE (Totalentreprenad): Byggherren tar fram programhandlingar och förfrågningsunderlag  samt  
upphandlar och överlåter ansvaret till  en  entreprenör att utföra erforderlig (enligt 
entreprenörens bedömning) återstående projektering och erforderliga produktionsarbeten till 
färdig produkt. Programhandlingarna styr i olika  grad  entreprenörens frihetsgrader vad beträffar 
produkt- och systemval. 
Projektering och produktion kan därmed ske parallellt i stor omfattning. 

FE  (Funktionsentreprenad): Lika totalentreprenadförfarandet upphandlingsmässigt  men med  
inriktning  på  att systematiskt uttrycka  kundens  förväntningar (kundvärden) i  funktionstermer  
och  kvalitetskrav  och ställa uppfyllandet  av  dessa  som krav  för godkännande  av  entreprenörens 
åtagande. Entreprenören  får ansvar  och frihet att i  stor  utsträckning utforma  produkt-  och 
systemlösningar.  
Lean Construction  entreprenadformen inordnas  vad  beträffar genomförandeform i denna  
kategori.  

Ersättningsformer  

FP (Fast  pris avtal): Upphandlingen utförs som  fastpris  åtagande baserat på beställarens 
förfrågningsunderlag. 

LR(Löpande räkning): Upphandlingen baseras oftast på självkostnadsprinciper enligt  AB 92  (kap  
6,  §§  7,8) 

LM  (Löpande räkning med incitamentskonstruktioner): Upphandlingen baseras i regel på 
riktkostnadsbudget  samt  med principer för reglering av riktpris  samt  för reglering av avvikelser 
från riktpris (fördelning av vinst/förlust). I vissa  fall  kan incitaments konstruktioner omfatta 
även måluppfyllelse av tid- och mjuka parametrar. 

Samverkansformer  

S  I : Sedvanlig partsförhållande  med  stark  koncentration  mot uppföljning  av  kontraktsmässiga 
rättigheter och skyldigheter, baserade i hög  grad på  AB-systemet (Allmänna bestämmelser för 
byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader). 
Karaktäriseras  av  kortsiktigt  focus  och enstaka tillfällen till  kontakt  mellan  organisationer  och 
liten tillit  (transaktionsstyrt) 
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S  II: Samarbetsinriktat partsförhållande med inriktning mot "köpar- /säljarpartnerskap".  
Mindre  stark  koncentration mot uppföljning av kontraktsmässiga rättigheter och skyldigheter, 
baserat på AB-systemet (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader). Strävan efter långsiktiga relationer styr beteendet i viss  grad  och det 
finns önskan om att nå överenskommelser genom kompromisser. Begränsad tillit och 
riskfördelning enligt kontraktsmässiga villkor dock styrande. Ej strukturerat 
partnerskapsförhållande.  

S HI:  Samverkansinriktat partsförhållande av typ projektpartnering med inriktning att få ett 
förtroendefullt samarbete och samverkan mellan parterna genom  teamwork.  Detta struktureras 
upp med gemensamt antagna målbeskrivningar  samt modeller  för  problem-  och konfliktlösning, 
teknisk samverkan och — utveckling. I utvecklad  form  även bidrag till samverkan av allianser i 
gränssnittet mellan huvudleverantör och underleverantörer (strategiska leverantörer). 
Öppenhet, ärlighet och förtroende mellan parterna  en  förutsättning för gott  teamwork.  Strävan 
efter långsiktiga relationer styr beteendet i mycket hög  grad. 

S IV:  Långsiktigt samverkansförhållande mellan parterna, benämnt  strategisk  partnering,  
med  aysikt att  få  till stånd  en  kraftfull effektivitetsutveckling genom erfarenhetsåterföring och  en 
kontinuerlig  utvecklingsprocess . Detta förstärks  av en kontinuitet av  likartade  projekt  för att ge  
incitament  även för investeringar i industriella  processer  för bygg- och  installationssystem 
(vertikal integration). Total  tillit och strävan att samverka för uppnående  av  parternas strategiska  
mål.  

Enkät  del  

Råd för besvarande av enkät  del 

1) Markera  det  svarsalternativ  som du  förordar  som  första hands  alternativ  genom  en  
kryssmarkering  eller  att markera  med  "fet  stil"  över valet  eller vid  papperskopia genom 
att ringa  in valt alternativ. 

2) Ifall  du ej  vill ta ställning till alla  alternativ så  hoppa över  det som du  inta känner för att 
svara  på! 

3) Det går  bra att ge  kommentarer  ifall  du  vill!  
4) Returnera formuläret  per post eller  genom  e-mail!  

Projekt  typ  1:  Kontorsbyggnad  12000 m2  

Kontorsbyggnad på egen  mark  med ett lokalprogram om ca  12000 m2.  Byggnaden skall  ha  ge 
hyresgästerna  en  hög komfort (klimat,m.m.), hög kvalitetskänsla och vara flexibelt för ev. 
framtida omdisponeringsbehov av ytor. Uppskattad projektkostnad ca  300  Mkr 

Valsituation la: 
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Projektet skall utföras i ett byggrnarknadsläge med lägkonjuktur  (god  resurstillgång) och 
tillgänglig tid för projektgenomförandet är normalt och ej tidskritiskt.  

Val  av genomförandeform: MDE -  DE  - SGE -  GE  - TE - FE  

Val  av ersättningsform: 	FP  - LR LRI  

Val  av samverkansform: 	S  I - SII - Sill -  S IV  

Valsituation Ib: 

Förutsättningar: Som i  la) men  högkonjuktur ( resursbrist)  

Val  av genomförandeform: MDE -  DE  - SGE -  GE  - TE - FE  

Val  av ersättningsform: 	FP  - LR - LRI  

Val  av samverkansform: 	S  I - SII - Sill -  S IV  

Valsituation  lc:  

Förutsättningar:  Som  I  a) men  tidskritiskt  projekt 

Val av  genomförandeform: MDE -  DE  - SGE - GE -  TE  -  FE 

Val  av ersättningsform: 	FP  - LR - LRI  

Val  av samverkansform: 	S  I - SII - SIII -  S IV  

Valsituation  Id:  

Förutsättningar: Som  la) men  både högkonjuktur och tidskritiskt  

Val  av genomförandeform: MDE -  DE  - SGE -  GE  - TE - FE  
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Val  av ersättningsform: 	FP  - LR LRI  

Val  av samverkansform: 	S  I - SII - SIII -  S IV  

Valsituation  le:  

Förusättningar: Som  la) men  byggherren befarar att det kan bli aktuellt med väsentliga 

förändringar av lokalprogrammet (hyresgästanpassningar) efter valet av genomförandeform.  

Val  av genomförandeform: MDE -  DE  SGE 	GE  - TE — FE  

Val  av crsättningsform: 	FP  -- LR LRI  

Val  av samverkansform: 	S  I - SII - Sill -  S IV  

Valsituation If: 

Förusättningar: Som  la) men  byggherren känner att det är angeläget att få tillstånd  en  

utvecklingsprocess beträffande produkt- och produktionsteknik för att få till stånd  en  

produktivitetsutveckling för sina projekt.  

Val  av genomförandeform: MDE -  DE  - SGE —  GE  — TE — FE  

Val  av crsättningsform: 	FP  — LR - LRI  

Val  av samverkansform: 	S  I - SII - SIII -  S IV  

Projekttyp  2:  Flerbostadshus 

Byggherren (ett allmännyttigt fastighetsbolag)  har  för aysikt att bygga ett flerbostadsområde för 

hyresrätter på ägd  mark  i ett attraktivt storstadsområde med ca  7000 m2  bostadsyta (i  4-  vånings 

hus) i etapp I. På området finns utrymme att bygga ca  20000m2  ytterligare lägenhetsyta.  
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Objektets  standard  skall vara normalt för moderna hyreslägenheter. Projektbudgct ca  130  Mkr 

(etapp  1).  

Valsituation 2a: 

Projektet skall utföras i ett byggmarknadsläge med lagkonjuktur  (god  resurstillgång) och 

tillgänglig tid för projektgenomförandct är normalt och ej tidskritiskt.  

Val  av genomförandeform: MDE -  DE  - SGE -  GE  - TE — FE  

Val  av ersättningsform: 	FP  — LR LRI  

Val  av samverkansform: 	S  I - SII - SIII -  S IV  

Ev. kommentarer: 

Valsituation  2b:  

Förutsättningar: Som i  2a) men  högkonjuktur ( resursbrist)  

Val  av genomförandeform: MDE -  DE  - SGE —  GE  — TE — FE  

Val  av ersättningsform: 	FP  — LR — LRI  

Val  av samverkansform: 	S  I - SII - Sill -  S IV  

Ev. kommentarer: 

Valsituation 2c:  

Förutsättningar: Som  2a) men  tidslcritiskt projekt (snabbast möjliga färdigställande)  
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Val  av genomförandeform: MDE -  DE  - SGE —  GE  - TE - FE  

Val  av ersättningsform: 	FP  — LR - LRI  

Val  av samverkansform: 	S  I -  511  - SIII -  S IV  

Ev. kommentarer: 

Valsituation  2d:  

Förutsättningar: Som  2a) men  både högkonjuktur och tidskritiskt  

Val  av genomförandeform: MDE -  DE  - SGE —  GE  - TE - FE  

Val  av ersättningsform: 	FP  - LR - LRI  

Val  av samverkansform: 	S  I - SII - SIII -  S IV  

Ev. kommentarer: 

Valsituation 2e: 

Förusättningar: Som  2a) men  byggherren känner att det är angeläget att  fa  tillstånd  en  
utvecklingsprocess beträffande produkt- och produktionsteknik för att få till stånd  en  
produktivitetsutveckling för sina projekt av samma karaktär.  

Val  av genomförandeform: MDE -  DE  - SGE —  GE  — TE — FE  

Val  av ersättningsform: 	FP  — LR — LRI  

Val  av samverkansform: 	S  I - SI! - SIII -  S IV  

Ev. kommentarer: 

Projekttyp  3,  affärscentrum ca  20000 m2 
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Byggherren  har  förvärvat  en  tomt med byggnadsrätt för ca  21000 m2  lokalyta och  har  genom 

kontakter med presumtiva hyresgäster  en god  förhoppning att hitta hyresgäster till projektet och  

har  ett lokalprogram till stora delar fastlagt (ca  75%)  och ser finansieringsfrågan som löst på ett 

tillfredsställande sätt. Inriktningen är att objektet skall vara kundattraktivt genom att  ha god  

funktionsstandard (klimat- och miljöfaktorer) och vara flexibelt för omdisponeringar 

(hyresgästanpassningar). Projektbudget: ca  275  Mkr 

Valsituation 3a: 

Projektet skall utföras i ett byggmarknadsläge med lågkonjuktur  (god  resurstillgång) och 

tillgänglig tid för projektgenomförandet är normalt och ej tidskritiskt.  

Val  av genomförandeform: MDE -  DE  - SGE -  GE  - TE - FE  

Val  av ersättningsform: 	FP  - LR - LRI  

Val  av samverkansform: 	S  I - SII - Sill -  S IV  

Ev.kommentarer:  

Valsituation  3b:  

Förutsättningar: Som i  3a) men  högkonjuktur ( resursbrist)  

Val  av genomförandeform: MDE -  DE  - SGE -  GE  - TE - FE  

Val  av ersättningsform: 	FP  - LR - LRI  

Val  av samverkansform: 	S  I - SII - SIII -  S IV  

Ev .kommentarer: 

Valsituation  3c: 

144 



Förutsättningar: Som  3a) men  tidskritiskt projekt  

Val  av genomförandeform: MDE -  DE  - SGE -  GE  - TE - FE  

Val  av ersättningsform: 	FP  - LR LRI  

Val a‘  samverkansform: 	S  I - SII - SIII -  S IV  

Ev kommentarer: 

Valsituation  3d:  

Förutsättningar: Som  3a) men  både högkonjuktur och tidskritiskt  

Val  av genomförandeform: MDE -  DE  - SGE —  GE  — TE - FE  

Val  av ersättningsform: 	FP  — LR — LRI  

Val  av samverkansform: 	S  I - SII - SIII -  S IV  

Ev kommentarer:  
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Valsituation 3e: 

Förusättningar: Som  3a) men  byggherren befarar att det kan bli aktuellt med väsentliga 

förändringar av lokalprogrammet (hyresgästanpassningar) när hyresgäster finns kontrakterade till  

100%  efter valet av genomförandeform.  

Val  av genomförandeform: MDE -  DE  - SGE -  GE  - TE - FE  

Val  av ersättningsform: 	FP  LR - LRI  

Val  av samverkansform: 	S  I - SII - SIII -  S IV  

Ev. kommentarer: 

Valsituation 3f: 

Förusättningar: Som  3a) men  byggherren känner att det är angeläget att få tillstånd  en  

utvecklingsprocess beträffande produkt- och produktionsteknik för att få till stånd  en  

produktivitetsutveckling för sina projekt av samma karaktär.  

Val  av genomförandeform: MDE -  DE  - SGE -  GE  - TE - FE  

Val  av ersättningsform: 	FP  - LR - LRI  

Val  av samverkansform: 	S  I - SII - SIII -  S IV  

Ev. kommentarer:  
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Projekttyp  4 Mindre  affärscentrum, ca  7500 m2  

Byggherren (enskild projektutvecklare - fastighetsförvaltare)  har  förvärvat  en  tomt nära  en  

stadskärna i  en mindre  stad med ca  30000  invånare.  Han har  preliminärt tecknat avtal med 

systembolaget, posten och ett apotek om uthyrning med ett sammanlagt lokalprogram om ca  

4000 m2  och  har  några presumptiva hyresgäster till resterande planerad lokalyta om ca  3000 m2  

(i ett tvåvåningars affärscentrum). På tomten finns byggrätt till  max. 10000 m2  lokalyta. 

Parkeringar är tänkt lösas som takparkering med utvändig körramp. Projektbudget ca.  130  Mkr 

Valsituation 4a: 

Projektet skall utföras i ett byggmarknadsläge med lågkonjuktur  (god  resurstillgång) och 

tillgänglig tid för projektgenomförandet är normalt och ej tidskritiskt.  

Val  av genomförandeform: MDE -  DE  - SGE --  GE  - TE - FE  

Val  av ersättningsform: 	FP  - LR - LRI  

Val  av samverkansform: 	S  I -  511  - SIII -  S IV  

Ev. kommentarer: 

Valsituation  4b:  

Förutsättningar: Som i  4a) men  högkonjuktur ( resursbrist)  

Val  av genomförandeform: MDE -  DE  - SGE -  GE  - TE - FE  

Val  av ersättningsform: 	FP  - LR - LRI  

Val  av samverkansform: 	S  I - SII - SIII -  S IV  

Ev. kommentarer:  
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Valsituation  4c:  

Förutsättningar: Som  4a) men  tidskritiskt projekt  

Val  av genomförandeform: MDE -  DE  - SGE -  GE  - TE - FE  

Val  av ersättningsform: 	FP  - LR — LRI  

Val  av samverkansform: 	S  I - SII - SIII -  S IV  

Ev. kommentarer: 

Valsituation  4d:  

Förutsättningar: Som  4a) men  både högkonjuktur och tidskritiskt  

Val  av genomförandeform: MDE -  DE  - SGE —  GE  - TE — FE  

Val  av ersättningsform: 	FP  -- LR — LRI  

Val  av samverkansform: 	S  I -  STI  - SIII -  S IV  

Ev. kommentarer: 

Valsituation 4e: 

Förusättningar: Som  4-a) men  byggherren befarar att det kan bli aktuellt med väsentliga 

förändringar av lokalprogrammet (hyresgästanpassningar) när hyresgäster finns kontrakterade till  
100%  efter valet av genomförandeform.  

Val av genomförandeform: MDE - DE - SGE —  GE  — TE — FE 

Val  av ersättningsform: 	FP  — LR — LRI  
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Val  av samverkansform: 	S  I - SII - SIII -  S IV  
Valsituation  4f:  

Förusättningar: Som  4a) men  byggherren känner att det är angeläget att få tillstånd  en  
utvecklingsprocess beträffande produkt- och produktionsteknik för att få till stånd  en  
produktivitetsutveckling för sina projekt av samma karaktär.  

Val  av genomförandeform: MDE -  DE  - SGE -  GE  - TE -- FE  

Val  av ersättningsform: 	FP  - LR - LRI  

Val  av samverkansform: 	S  I - SII - SIII -  S IV  

Ev. kommentarer: 

Allmänna frågeställningar kring val av upphandlings- och samverkansformer  

a)  Vilka yttre faktorer och projektfaktorer tror  du  är i allmänhet styrande vid valet av 
genomförandeform? 

Välj av yttre faktorer (yl -  y6)  och projektfaktorer (pl -  p6)  enligt sid  2-3  (Prio  1  =viktigaste, 
prio  6  =minst viktigast) och rangordna ditt svar 

Prio 1 	Prio2 	Prio 3 	Prio 4 	Prio 5 	Prio 6 
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Yttre faktorer: 

Projektfaktorer: 

b) Vilka yttre faktorer och projektfaktorer tror  du  är i allmänhet styrande vid valet av 

ersättningsform? 

Välj av yttre faktorer (yl —  y6)  och projektfaktorer  (pi  —  p6)  enligt sid  2-3  (Prio  1  =viktigaste, 

prio  6  =minst viktigast) 

Prio 1 	Prio2 	Prio 3 	Prio 4 	Prio 5 	Prio 6  

Yttre faktorer: 

Projektfaktorer: 

c) Vilka yttre faktorer och projektfaktorer tror  du  är i allmänhet styrande vid valet av 

samverkansform? 

Välj av yttre faktorer (yl -  y6)  och projektfaktorer (pl —  p6)  enligt sid  2-3  (Prio  1  =-viktigaste, 

prio  6  =-minst viktigast) och rangnordna ditt svar 

Prio 1 	Prio2 	Prio 3 	Prio 4 	Prio 5 	Prio 6  

Yttre faktorer: 

Projektfaktorer: 

Personuppgifter  
Dina  personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt! 

Namn: 	  
Nuv.befattning: 	  

Arbetsgivare: 	  

Verksamhetsort: 	  
Pers.erfarenhetsbakgrund- ange hur mänga är i resp.bransch (entreprenad, konsult, e.t.c): 

Utbildningsbakrund: 	  

Tackar för visat intresse!  

150 



LULEÅL TEKNISKA UNIVERSITET 

Univcrsitcmryi.:kerie1, Luleå 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161



