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Sammanfattning
Partnering som arbetssätt har funnits i Sverige sedan slutet av 90-talet och kommit att bli allt
vanligare, särskilt inom offentligt byggande. Arbetssättet är en reaktion på det traditionella
förfarandet som kritiserats för att vara fragmentiserat och innebära dåligt utnyttjande av kunskap
och skapa många konflikter. I en integrerad organisation och med en iterativ process utvecklar och
genomför alla aktörer projektet med full transparens i alla delprocesser i syfte att maximera värdet
av slutprodukten och sätta kundens behov i centrum.
ByggDialog är ett företag som från start specialiserat sig på partnering och som organiserar och
leder produktbestämningsskedet ofta kallat Fas 1, varefter man också samordnar alla entreprenörer
och utför byggentreprenaden med egen arbetskraft. ByggDialog vill utveckla sitt arbete i Fas 1 och
skapa en så flödeseffektiv process som möjligt för att komma till produktion inom rimlig tid. Detta är
viktigt då man strävar efter effektivitet i allmänhet men också för att det ska vara möjligt att med god
säkerhet och små avvikelser prognostisera resursbehov, tillväxttakt och resultat.
Flödeseffektivitet är ett begrepp hämtat från Lean-teorin som har sitt ursprung i Toyotas
bilfabriker. Det handlar om att skapa en process där icke värdeskapande aktiviteter elimineras och
fokus ligger på densiteten i värdeöverföringen till produkten och dess flöde. Syftet med denna
rapport är att applicera dessa teorier på ByggDialogs processer i Fas 1 och att genom intervjuer med
personer med stor erfarenhet kartlägga icke värdeskapande aktiviteter i Fas 1. I studien ingick också
att föreslå åtgärder till förbättrad flödeseffektivitet. Det gjordes även en ansats till att beräkna
flödeseffektiviteten i ett antal genomförda projekt i syfte att utreda möjligheten till lämplig indikator
för företagets förbättringsarbete av Fas 1.
Det visade sig att flödeseffektiviteten i Fas 1 sammanfattningsvis kan påverkas positivt genom
bland annat öppenhet, integrerade organisationer, standardiserade arbetssätt, iterativa
projekteringsmetoder och tydlig projektledning. En indikator för flödeseffektivitet som beaktar
kvoten mellan värdeskapande tid och genomloppstid genom BTA visade sig vara komplex att ta fram.
En framkomlig väg är dock att endast låta indikatorn avspegla genomloppstid genom BTA eller
produktionskostnad. Fördjupade studier rekommenderas ByggDialog för att söka den mest
användbara metoden för uppföljning och mätning av effektiviteten i Fas 1.

Nyckelord: partnering, samverkan, flödeseffektivitet, produktbestämning, projektering, tidiga
skeden, Lean, agil projektledning, integrerad projektleverans
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Abstract
Partnering as a working method has existed in Sweden since the late 90s and has become
increasingly common, especially in public construction. The way of working is a reaction to the
traditional procedure that has been criticized for being fragmented and misleading knowledge and
creating many conflicts. In an integrated organization and with an iterative process, all players
develop and implement the project with full transparency in all sub-processes to maximize the value
of the product and put the customer's needs in focus. ByggDialog is a company that from the start
specializes in partnering and who organizes and leads the design phase often called Phase 1, after
which one also coordinates all contractors and performs the construction with their own workforce.
ByggDialog wants to develop their work in Phase 1 and create a process as flow-efficient as
possible to reach production within a reasonable time. This is important as one strives for efficiency
in general, but also for it to be possible to forecast resource needs, growth rates and results with
good precision and small deviations.
Flow efficiency is a concept derived from Lean theory that originates from Toyota's car factories.
It is about creating a process where non-value-creating activities are eliminated, and the focus is on
the density of the value transfer to the product and its flow. The purpose of this report is to apply
these theories to ByggDialog's processes in Phase 1 and to survey non-value-creating activities in
Phase 1 through interviews with people with great experience of Phase 1. The study also included
proposing measures for improved flow efficiency. An effort was also made to calculate the flow
efficiency in several completed projects to investigate the possibility of an appropriate indicator for
the company's improvement work on Phase 1.
In summary, it turned out that flow efficiency in Phase 1 can be positively affected by openness,
integrated organizations, standardized working methods, iterative design methods and distinct
project management. An indicator of flow efficiency that considers the ratio of value-creating time
and throughput divided by BTA proved to be too complex to develop. A viable route, however, is to
only let the indicator reflect the throughput divided by BTA or production cost. In-depth studies are
recommended for ByggDialog to seek the most useful method for monitoring and measuring the
effectiveness of Phase 1.

Keywords: partnering, collaborative working methods, flow efficiency, design phase, Lean, agile
project management, integrated project delivery
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Förord
Denna rapport är resultatet av det examensarbete som utförts som avslutande moment i våra
studier på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design vid Kungliga tekniska högskolan,
KTH. Arbetet motsvarar 15 högskolepoäng och genomfördes under våren 2019.
Först av allt vill vi rikta ett varmt tack till vår handledare Anna Rhodin på ByggDialog. Tack för det
starka engagemang du visat och för allt arbete du lagt ner för att stötta och vägleda oss i våra
studier.
Vi vill även tacka vår akademiska handledare Thomas Johansson som trott på oss från start och gett
oss frihet i vårt arbete.
Slutligen, ett stort tack till samtliga respondenter och övriga personer som avsatt tid för intervjuer,
granskning och samtal. Det är tack vare era erfarenheter och er samlade kompetens som vi kunnat
genomföra detta arbete.

Stockholm, juni 2019
Hilma Anjevall
Johannes Jääskeläinen Nyberg
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Begreppsförklaring
Rapporten innehåller en mängd olika begrepp och förkortningar som definieras och förklaras nedan i
alfabetisk ordning.
AB
Allmänna bestämmelser för kontrakt gällande utförandeentreprenader.
ABT
Allmänna bestämmelser för kontrakt gällande totalentreprenader.
Akademimodul
Internutbildning inom viktigt arbetsområde för ByggDialogs medarbetare. I ByggDialogs akademi
hålls föreläsningar av externa experter inom olika branschområden och av egna medarbetare med
särskild erfarenhet och kunskap inom specifika ämnen.
BIM
BIM står för Building Information Modeling som är en arbetsmetod som används inom byggsektorn
för att uppnå en detaljerad visualisering av projekt. Tekniken innebär att en digital modell skapas och
utrustas med komponenter som är kopplade till särskilda funktioner och information. På så sätt kan
hela modellen användas vid kalkyl, inköp, energianalyser med mera.
BTA
BTA står för bruttoarea och är summan av alla våningsplans mätbara delar begränsat av omslutande
byggnadsdelars utsida.
Fas 1
ByggDialog delar in byggprocessen i två faser. Fas 1 sträcker sig från att ByggDialog blir upphandlade
och tilldelade projektet tills att produktionen (Fas 2) kan påbörjas. Fas 1 innefattar skedena
behovsanalys, program och systemhandling. Se figur 1.1 på sid. 1 för mer detaljerad information.
Fas 2
Produktionsskedet i projektet. Innefattar produktionen samt kvarstående detaljprojektering. Pågår
fram till godkänd slutbesiktning och överlämnande till beställare/brukare.
Flödeseffektivitet
Strävan efter att en enhets flöde genom en process är så effektivt som möjligt och att densiteten i
värdeöverföringen maximeras. Resurserna finns till för enheten och inte tvärtom (resurseffektivitet).
Flödesenhet
I en process definieras en flödesenhet som något som förädlas och förs framåt. I denna rapport har
flödesenheten valts som det aktuella projektet som utvecklas och rör sig genom Fas 1.
Genomloppstid
Den tid som går åt till projektet från det att ByggDialog får tilldelningsbeslut till att Fas 2 startar, det
vill säga den tidpunkt då kontrakt för Fas 2 undertecknas.
ICE
Integrated Concurrent Engineering. En metod där projekteringen genomförs gemensamt istället för
på varsitt håll.

VII

IPD
Integrated Project Delivery. Engelskt uttryck för projektutvecklade genom samverkan eller
partnering.
Lean
En verksamhetsstrategi som prioriterar flödeseffektivitet framför resurseffektivitet där kundens
behov står i centrum.
LOU
LOU står för lag (2016:1145) om offentlig upphandling och reglerar köp som görs av myndigheter och
organisationer finansierade med allmänna medel.
Partnering
Ett arbetssätt där alla projektets aktörer i en integrerad organisation planerar och bygger ett projekt
med det gemensamma målet att skapa en så bra produkt som möjligt inom ramen av beställarens
budget.
Produktbestämningsskede
Annat namn för projekteringsskedet eller i detta fall Fas 1.
Resurseffektivitet
Strävan efter att nyttja resursernas arbetstid till fullo. Leder ofta till att en resurs arbetar på många
enheter (i det här fallet i flera projekt) parallellt.
Systemgränser
Avgränsar processens flöde med start och slut. I detta fall är starten då ByggDialog får
tilldelningsbeslut och slutet när kontrakt för Fas 2 är påskrivet och produktionen kan starta.
VDC
VDC står för Virtual Design and Construction som är ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller
och verktyg mellan olika delar i byggprocessen.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
ByggDialog är ett byggföretag som enbart arbetar i partnering- och samverkansprojekt. Företaget
med sina 178 anställda (ByggDialog, 2019) grundades 2007 och omsatte 2018 ca 1,2 miljarder kronor.
Man bygger i huvudsak vårdbyggnader, pedagogiska miljöer och industriella anläggningar, en typ av
projekt som på grund av hög komplexitet och snabbt förändrade omvärldskrav kräver flexibilitet och
kunskapsdelning genom hela byggprocessen. Arbetssättet, som innebär att alla aktörer i en
integrerad organisation optimerar projektet och genomförandet utifrån tillgänglig
investeringsbudget, har visat sig effektivt då utmaningarna av någon anledning är stora eller då det
råder stora osäkerheter kring olika frågor. Exempel på utmaningar kan vara av teknisk, ekonomisk
eller tidsmässig karaktär eller handla om arbetsmiljö och säkerhet, miljö eller pågående verksamhet.
Osäkerheter som kan råda är exempelvis vilken medicinteknisk utrustning som ska väljas, inköp av
industriell processutrustning eller andra beslut av politisk karaktär i en kommun, region eller i ett
företag. Projektens storlek varierar idag mellan 20 miljoner till 2,5 miljarder.
ByggDialog är i grunden ett byggbolag och har därför sin primära intjäning från produktionen. De har
ett hundratal hantverkare anställda och en förutsättning för att verksamhetsidén ska fungera är att
varje projekt kommer till produktion inom rimlig tid och framförallt till planerat startdatum.
Produktionen är grunden i verksamheten men produktbestämningsskedet, kallat Fas 1 i
fortsättningen, är mycket viktigt för företaget och för byggprocessen i sin helhet inom partnering, se
figur 1.1. Det är under Fas 1 man med samlad kompetens utvecklar byggnaden och optimerar denna
utifrån den budget som finns att tillgå. Entreprenörer, projektörer, konsulter, beställare, verksamhet
och driftansvariga med flera arbetar då i en helt integrerad organisation som styrs och samordnas av
ByggDialog, med så kallad partnering som arbetssätt.
I en del projekt drar Fas 1 ut på tiden och Fas 2, produktionsskedet, kan inte starta som planerat.
Orsakerna kan vara många och är inte alltid påverkbara av projektgruppen. När projektet stannar av
eller tappar tempo i Fas 1 riskerar det engagemang och framåtdriv som byggts upp att gå förlorat
men framförallt försvårar det för ByggDialog när det gäller planering av resurser och prognostisering
av tillväxttakt, omsättning och resultat. En försening av produktionsstart kan även innebära en
kostsam forcering om tidpunkten för färdigställandet inte går att senarelägga.

Figur 1.1. Övergripande beskrivning av ByggDialogs partneringprocess (ByggDialog, 2019).
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1.2 Syfte och frågeställning
1.2.1 Syfte
Inom Lean-teorin (Modig & Åhlström, 2015) används ett begrepp kallat flödeseffektivitet där man ser
på effektiviteten av produkten som flödar genom en process ur ett värdeskapande perspektiv. Det
handlar alltså inte om att maximera hastigheten i de värdeskapande aktiviteterna som tillförs
produkten och flödet utan att maximera densiteten i värdeöverföringen och att eliminera icke
värdeskapande aktiviteter samtidigt som man maximerar flödet. I denna rapport har en
undersökning/kartläggning gjorts kring vilka delprocesser och händelser som i återkommande fall
påverkar flödeseffektiviteten av produktbestämningen i Fas 1 i ByggDialogs projekt och på vilka sätt
den kan öka. Själva “produkten” i den här studien är alltså ett projekt som förädlas (Fas
1/projektering) och rör sig genom partneringprocessen från att ByggDialog får tilldelning i projektet
till att en beställningsskrivelse för produktionen erhålls och produktionen kan starta. Hur blir den
processen mer flödeseffektiv?
Vidare har det också gjorts en ansats till att teoretiskt undersöka möjligheten att skapa en
indikator/mätetal eller ett annat verktyg för användning i en förbättringsprocess där densiteten av
värdeöverföringen är central.

Figur 1.2. Förhållandet mellan värdeskapande tid och genomloppstid (fritt tolkat från Modig & Åhlström, 2015).

1.2.2 Frågeställningar
Vad i Fas 1 kan ge upphov till förseningar/försämra flödeseffektiviteten? Är dessa problem
återkommande? Går det att se ett samband?
Vad i Fas 1 skapar förutsättningar för god flödeseffektivitet?
Finns förutsättningar för att använda flödeseffektivitet enligt Lean-teorin som indikator/mätetal på
att Fas 1 fungerar tillfredsställande i ByggDialog? Om inte, kan en annan typ av indikator/mätetal
eller verktyg föreslås som bättre kan stödja företagets förbättringsprocess?
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1.3 Målformulering
Det övergripande målet är att identifiera aktiviteter i Fas 1 som påverkar flödeseffektiviteten både
negativt och positivt.
Delmål
1. Identifiera vad flödesenhet, systemgränser, värdeskapande tid och god flödeseffektivitet är i
Fas 1 för ByggDialog utifrån Lean-filosofin.
2. Insamling av data i form av intervjuer och dokumentstudier för sammanställning och
kategorisering av aktiviteter som påverkar flödeseffektiviteten.
3. Analys av insamlade data och förslag till åtgärder och arbetssätt för att uppnå en förbättrad
flödeseffektivitet.
4. Detaljgranskning av ett eller flera färdigställda projekt med målet att om möjligt skapa en
indikator eller annat verktyg som kan vara till hjälp vid en långsiktig förbättringsprocess av
flödeseffektiviteten.

1.4 Avgränsningar
Vad gäller flödeseffektivitet inom Lean-teorin behövs en definition av vad som är flödesenhet och
genom vilken process den rör sig. Denna undersökning har ett holistiskt perspektiv. Flödesenheten
har valts som det aktuella projektet i sin helhet som rör sig genom processen Fas 1. Processen pågår
från det att ByggDialog får tilldelningsbeslut till att beställningsskrivelsen undertecknas och
produktionen startar, Fas 2. I denna process finns det ytterligare mindre processer som pågår men
som inte undersöks närmare i denna rapport på grund av arbetets begränsade omfattning. Vid
granskningen av tidigare projekt har några nyproducerade skolor och vårdbyggnader studerats
utifrån omloppstid och nedlagd arbetstid i Fas 1.
I en numerisk prövning för att undersöka någon typ av indikator/mätetal kring flödeseffektivitet görs
antaganden som kraftigt förenklar denna del i beräkningen. Ett stort antagande som måste göras är
att all nedlagd arbetstid är värdeskapande tid då detta inte går att urskilja i befintliga data samt att
korrektionsfaktorer skulle kräva en mycket djup studie och diskussion som inte ryms inom denna
rapports omfattning.
Studien avgränsas även gällande vilken sorts projekt som kartläggs till vårdbyggnader och
pedagogiska miljöer. Typen av byggnad är troligen inte särskilt avgörande för resultatet. Det
väsentliga är att det rör sig om projekteringsskedet i en partneringprocess i relativt teknikintensiva
och komplexa byggprojekt.
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2. Metod
2.1 Intervjuer
I syfte att samla in kvalitativa data har ett antal intervjuer genomförts. För att säkerställa att
datainsamlingen från en intervju blir så bra som möjligt krävs ett grundligt förberedelsearbete där
intervjuaren redan har gjort klart för sig hur syfte, teori, frågeställningar och metoder hänger ihop.
Om inte dessa bitar är klara innan datainsamlingen börjar, riskerar denne att missa viktiga
frågeställningar som är svåra att följa upp i efterhand. När det är avklarat skall den typ av intervju
väljas, som bäst passar ens ändamål. Då krävs det hänsynstagande till graden av struktur och om det
eftersöks en kvalitativ analys eller en kvantitativ (Lantz, 2013). Annika Lantz kategoriserar de olika
typerna av intervjuer i fyra kategorier: öppna, riktat öppna, halvstrukturerade och strukturerade.
Intervjuplanen togs fram enligt metoden” riktat öppna” (Lantz, 2013) eftersom rapportens mål är av
kvalitativ art. Frågorna är då vida och utgår från vissa kända problemområden och kan förändras från
intervju till intervju beroende dels på intervjuarens ökade kunskap samt respondenternas olika
bakgrund. Respondenterna ges möjlighet att utveckla sina egna resonemang och fördjupa sig i det
som är relevant för syftet. Sedan genomförs en kvalitativ analys av intervjumaterialet.

2.1.1 Styrkor och svagheter
En riktat öppen intervju kräver att den/de som genomför intervjuerna är pålästa inom ämnet och
förstår dess problematik för att förhoppningsvis få fram nya problemområden och hitta det
kvalitativa djupet i konversationen. Stor vikt måste läggas vid följdfrågor och respondenten måste
ges tid och möjlighet att utveckla och fördjupa sina resonemang. Det är även viktigt att man
genomför så många intervjuer som möjligt för att kunna stärka validiteten i den data man finner.
Eftersom det inte är en strukturerad metod med kvantitativ analys så kartläggs inte specifika
problems frekvens.

2.1.2 Respondenter
Nedan listas de personer som intervjuats under genomförandet av detta arbete. Samtliga
respondenter har lång erfarenhet av partneringarbete i ByggDialog alternativt i samverkan med
ByggDialog.
Kristin Folkesson - projektchef, ByggDialog
Kristin har erfarenhet som beställare på Karlstad kommun. Hon har jobbat som projektingenjör och
projektledare i tidiga skeden och har många års erfarenhet av byggnation av skolor i
partneringsamverkan. Hon är en av ByggDialogs mer erfarna i de riktigt tidiga skedena behovsanalys
– program.
Leif Fransson - installatör, SP-gruppen
Leif är delägare i och grundare av SP-gruppen (El-entreprenör) som är specialiserade installatörer
inom el/tele och endast arbetar med partnering. Leif har mångårig erfarenhet från stora vårdprojekt.
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Mikael Jardeby - områdeschef, ByggDialog
Mikael är områdeschef för speciella projekt. Han har lång erfarenhet av entreprenadverksamhet som
projektingenjör och projektchef. Han besitter specialkompetens inom kalkyl och tid- och
kostnadsstyrning och ansvarar också för internutbildning inom dessa områden. Mikael har mångårig
erfarenhet av partnering med tyngdpunkt på vårdbyggnadsprojekt.
Rogier Jongeling - Grundare, Plan B
Rogier är grundare av Plan B och arbetar med BIM, VDC och projekteringsledning. Han är PhD inom
informationsmodellering för arbetsflöden i byggbranschen vid Luleås tekniska universitet och har
gästforskat vid Stanford University, Kalifornien.
Klas Larsson - affärsområdesansvarig Väst, Instalco
Klas är från början VS-installatör. Han är grundare och tidigare VD och Fas 1-ansvarig på LG
Contracting (VS-entreprenör) som senare köptes upp av Instalco. Klas har 20 års erfarenhet av VSinstallation och specifikt i projekteringen i Fas 1 i partneringprojekt.
Ylva Matikainen - arkitekt, Mondo arkitekter
Ylva är arkitekt och har arbetat i många partneringprojekt tillsammans med ByggDialog och andra
entreprenörer. Hon har bred erfarenhet från hela processen alltifrån behovsanalys, programarbete,
systemprojektering, detaljprojektering och av att arbeta i gränssnittet mellan skolverksamhet och
ingenjörer inom olika teknikområden.
Lars Nilsson - beställare/konsult, Villbättre AB
Lars har arbetat som beställare på Karlstad kommun samt som fastighetschef på landstinget i
Värmland i över 15 år. Han har lång erfarenhet av byggherrerollen och har beställt och deltagit i
genomförandet av ett antal stora partneringprojekt inom vården. Lars har även agerat
konsult/rådgivare åt många beställare i upphandlingar gällande partneringprojekt.
Sven Olsson - projekteringsansvarig/teknisk chef, ByggDialog
Sven är sedan två år tillbaka ansvarig för utvecklingen av projekteringen i Fas 1 hos ByggDialog samt
teknisk chef. Han har närmare 30 års erfarenhet som delägare och VVS-projektör i
installationskonsultföretag. Utöver det har han jobbat 6 år som projektledare för bland annat ett nytt
operationshus inom landstinget i Värmland.
Anna Rhodin – verksamhetsutvecklare och medgrundare, ByggDialog
Anna har arbetat som konsult några år men merparten av sitt yrkesliv som entreprenör. Hon har 20
års erfarenhet av såväl forskning som praktisk tillämpning och utveckling av partnering i byggprojekt.
Hon har också i olika sammanhang arbetat med utbildning och utveckling av arbetsformen på
universitet, i branschorganisationer och i olika sammanhang i den svenska byggsektorn.
Alexandra Sterner - projektledare, ByggDialog
Alexandra jobbar som projektledare i Fas 1 i ByggDialogs projekt. Hon har erfarenhet från flera
teknikintensiva vårdprojekt genomförda med partnering där hon arbetat som projekteringsledare.
Hon har även en lång bakgrund i olika roller på entreprenadföretag, fastighetsbolag och
projektledningsföretag.
Roberth Sundhäll - vice VD, ByggDialog
Roberth ansvarar för bland annat utvecklingsfrågor och digitalisering i ByggDialog. Tidigare har han
haft roller som projektingenjör, projektledare i tidiga skeden, projekteringsledare och BIM samordnare. Erfarenhet från en lång rad partneringprojekt inom såväl pedagogiska miljöer som vård.
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Mattias Svensson - projektchef, ByggDialog
Mattias har tidigare arbetat tillsammans med ByggDialog på beställarsidan som teknisk chef i
Grästorps kommun. Under de senaste åren har han haft rollen som förvaltningschef för intern service
i Lidköpings kommun. Fram till 2007 arbetade Mattias som produktionschef på ett stort byggföretag.
Har gjort ett flertal upphandlingar av skolprojekt i partnering och medverkat i genomförandet av
projekten.

2.2 Dokumentstudier i projekt
Ett antal genomförda projekt har undersökts för att inhämta information som kan ligga till grund för
en beräkning av ett tal som kan jämföras med flödeseffektivitet inom Lean-teori. Detta gjordes
genom tillgång till företagets dokumentserver där dokument ur aktuella projekt som till exempel
tilldelningsbeslut, avtal och ekonomiuppföljning studerats utifrån tillgängliga data.

2.3 Litteraturstudier
I syfte att inhämta information för den teoretiska referensramen studerades relevant litteratur och
vetenskapliga artiklar inom respektive område. Dessa finns angivna under kapitlet referenser.

2.4 Deltagande i intern workshop
I syfte att skapa en djupare förståelse för ByggDialogs nuvarande arbetssätt i Fas 1 deltog författarna
som observatörer i en företagsintern workshop gällande projekteringsledning.
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3. Nulägesbeskrivning
I samband med ByggDialogs start identifierades ett antal viktiga värden som är väsentliga i
partneringprocessen och därmed också för företaget.
●
●
●
●
●
●
●
●

Kompetens
Ärlighet
Öppenhet
Långsiktig lönsamhet
Utvecklande
Annorlunda
Prisvärdhet
Affärsetik

Genom att ofta prata om innebörden i dessa viktiga värden fungerar de som vägledning för
medarbetarna i olika beslut och handlingar i det dagliga arbetet. Byggdialog arbetar för att
värderingarna ska vara en bärande del av företagskulturen. Man anser att organisationen på så sätt
också blir mer självgående och snabbfotad i hård konkurrens.

3.1 Fas 1 ByggDialog
I traditionella byggprojekt finns en tydlig projekteringsfas där produktbestämningen sker. Efter det
tar produktionsfasen vid där den framtagna produkten realiseras. Upphandling av entreprenörer sker
vanligtvis i två olika entreprenadformer, utförandeentreprenad eller totalentreprenad. Inom dessa
huvudformer finns även vissa variationer. Beställaren sköter projekteringen och sedan upphandlas
en entreprenör som skall utföra produktionen enligt handlingarna om det är en
utförandeentreprenad eller så sköter entreprenören hela projekteringen samt produktionen vid
totalentreprenad (Sveriges byggindustrier, 2019). Det traditionella arbetssättet innebär enligt
ByggDialog att byggnader projekteras utan att all erforderlig kompetens tillgodogörs projektet från
början. Detta leder i sig till dyra omtag, stopp i produktionen och en sämre slutprodukt. ByggDialog
anser att helheten måste tas på större allvar. Därför arbetar företaget endast i partneringform vilket
innebär att beställaren gör en upphandling av ByggDialog som generalentreprenör i konkurrens
enligt LOU där det framgår redan i förfrågan att projektet ska drivas i samarbetsformen
samverkan/partnering. Oftast baseras samarbetet på kontraktet ABT men AB förekommer också som
grund för kontrakt. När ByggDialog upphandlats är de huvudansvariga för att organisera och leda
samverkan på ett strukturerat sätt i samråd med byggherren. Övriga entreprenörer och konsulter
handlas upp och när alla aktörer är på plats startar arbetet med att utveckla byggnaden. ByggDialog
kvalitetssäkrar det arbete som eventuellt gjorts som t.ex. behovsanalys/program och leder
produktbestämningen vidare framåt genom systemhandlingsprojektering och arbetar parallellt med
en kontraktskalkyl som alla parter bidrar till. Är beställaren nöjd med kalkylen görs en beställning på
Fas 2 och produktionen kan starta. Nedan följer en mer ingående beskrivning av de olika stegen i Fas
1.
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3.1.1 Organisation
Eftersom partnering bygger på att alla parters kompetens tillgodogörs projektet tidigt krävs ett
kontinuerligt arbete med att organisera alla människor i effektiva arbetsgrupper. Denna organisation
är en process som måste pågå hela tiden i takt med att projektet växer fram och definieras. Vilka
människor och kompetens som behövs och vilken typ av möten man bör ha ändras från vecka till
vecka och om det ska vara effektivt måste resurser och mötesinnehåll hela tiden matcha behoven.
Ett gemensamt projektkontor är navet i ByggDialogs partneringarbete. Det stärker lagkänslan,
effektiviserar teknisk samverkan, ger vardagligt erfarenhetsutbyte och goda förutsättningar för
snabb och effektiv problemlösning. Kontoret upprättas så fort det är möjligt i projektet och bör
inrymma mötesrum, arbetsrum och alla faciliteter. Utöver detta är det viktigt att projektkontoret är
utrustat med bra uppkoppling via fiber.
En mötesplan tas fram innehållandes en beskrivning av de möten som ska hållas, mötesgruppens
sammansättning, vilken frekvens det ska ha och vem som är ansvarig.
Upphandling av konsulter, projektörer, entreprenörer och arkitekt sker så fort som möjligt. Dessa
upphandlas enligt vissa kriterier för att säkerställa förmågan att fungera i en partneringprocess och
arbeta med nettokalkyler.
Efter färdig upphandling ordnas träffar mellan partneringentreprenörer, arkitekt, konstruktör och
verksamhet. Syftet är att skapa goda möjligheter för projektorganisationen att förstå helheten och
verksamhetens behov. Genom att skapa relationer inom projektet känns ofta det arbete som läggs
ned mer meningsfullt vilket medför ökat intresse och engagemang.

3.1.2 Behovsanalys
Målet med behovsanalysen är att kartlägga vilkas behov som ligger till grund för att projektet har
initierats samt om det finns ytterligare behov som behöver mötas i projektet.
ByggDialog inleder alltid ett uppdrag med ett nulägesmöte för att skapa en bild av hur mycket arbete
som redan utförts av beställarens organisation och kvalitetssäkra detta arbete. Detta möte och vilka
frågor man tar upp är kritiskt för en smidig och effektiv Fas 1 (ByggDialog projekteringshandledning,
2019). Här nedan följer de punkter man tar upp vid ett nulägesmöte:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Politiska beslut/beställning och bakgrund
Beställarens organisation och tydlighet i hur mycket tid dessa personer kan avsätta i
projektet
Kommunikation med intressentgrupper
Facklig förankring
Beställarens mål och styrdokument
Kommunal strategi, områdesbestämmelser och stadsplanering
Berörda myndigheter
Ekonomi/budget
Markförutsättningar
Kontakter med stödintressenter som till exempel gatuenhet, VA-enhet, energienhet med
mera.

När man har kvalitetssäkrat ovanstående punkter så sätter man upp en tidsplan för Fas 1 och
förmedlar vad de olika skedena ska innehålla samt när de ska vara klara. Detta görs i samband med
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en startworkshop med alla inblandade intressenter. I detta tidiga skede bestämmer man även en
BIM-strategi för projektet tillsammans med beställaren.

3.1.3 Programarbete
Målet med programarbetet är att i ett lokalprogram omvandla brukarens och beställarens krav,
föreställningar samt önskningar till utrymmen, samband, rumsfunktioner och kvaliteter (Fristedt, Ryd
och Sandesten, 2012). Detta blir programhandlingarna med ett RFP (rumsfunktionsprogram).
Arkitekten har en drivande roll i denna process och ByggDialog stöttar med resurser från övriga
projektörer och tillgänglighet till beställarens och ByggDialogs organisation.
I den här fasen börjar upphandlingen av samarbetspartners, konsulter och entreprenörer. Att dessa
aktörer finns tillgängliga tidigt underlättar den fortsatta projekteringen. Upphandlingen av arkitekten
görs utifrån kriterier som till exempel förståelse för ByggDialogs process och arbetssätt, tillgänglig
organisation och projektunika kriterier. Flertalet arkitekter bjuds in och de som blir intresserade av
ByggDialogs arbetssätt och tror att de kan arbeta enligt dem får lämna anbud.

3.1.4 System- och teknikval
Målet med detta skede är att systemhandlingens innehåll ska uppnå den detaljeringsgrad som krävs
för att säkerställa en kontraktskalkyl. Programhandlingen vidareutvecklas till systemhandling som
redovisar projektets utformning, tekniska lösningar, restriktioner och kostnader vid förverkligande.
Resultatet av den risk- och konsekvensanalys som togs fram under programarbetet bearbetas och tas
med i fortsatt projekteringsarbete. För att kvalitetssäkra att projektet tagit hänsyn till redovisade
risker avslutas även detta skede med att verksamheten går igenom den tidigare utförda risk- och
konsekvensanalysen. Dokumenterade risker överförs till det fortsatta arbetet med projektering av
bygghandlingar.
I systemhandlingsskedet utreds vilken påverkan olika systemval får på ByggDialogs möjligheter att
driva projektet mot gemensamma mål och färdigställandetiden samt vilka resurser som kommer att
krävas. Samtliga utredningar och kostnadsdrivande val ska göras så att det inte återstår några
utredningar när projektet går in i bygghandlingsskedet. Produktionskunnig personal från olika
discipliner medverkar i processen.
ByggDialog säkerställer att projektörer från olika discipliner samarbetar över fackgränserna. Det är av
yttersta vikt att projektörerna medvetandegörs om kalkylernas innehåll och att projekteringen styrs
inom kalkylens kostnadsramar. Respektive partneringentreprenörs projektledare ansvarar för att
styra sin projektörs arbete mot det som inryms i kalkylen.
För att samtliga involverade ska få möjligheten att förstå helheten och verksamhetens behov ordnas
direkt efter upphandling av partneringentreprenör, arkitekt och konstruktör träffar med olika delar
av verksamheten. Verksamheten får beskriva sin vardag vilket gör att arbetet i projektet känns mer
intressant och meningsfullt. Ofta bidrar det till ökad motivation och stärkt engagemang.
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3.1.5 Avslut Fas 1
Under hela Fas 1 pågår en kalkylering av projektets produktionskostnad som blir mer och mer exakt
med tiden. Samtliga projektörer bidrar med sin nettokalkyl till produktionskalkylen och när
beställaren är nöjd med kalkylen skrivs ett kontrakt för Fas 2 baserat på kalkylen och ett fastlagt
arvode till ByggDialog som täckningsbidrag för centraladministration och vinst.

Figur 3.1. Ett arbetssätt med successivt ökande detaljeringsgrad där alla kompetenser
finns med från början. Tidpunkten då entreprenören upphandlas kan variera mellan
projekt (ByggDialog, 2019).
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4. Teoretisk referensram
Processen i Fas 1 som studeras i denna rapport är helt central i ett partneringprojekt och därför krävs
en god förståelse för vad partnering är i syfte att kunna applicera Lean-teorin kring flödeseffektivitet.
Vidare har också teorierna kring agil projektutveckling värde att tillföra då denna utformats för att
hantera förändrad kravställning och komplexa mål (Gustavsson, 2011). I partnering står kundens
behov fokus vilket också är fallet i agila metoder samt Lean-teori (Modig & Åhlström, 2015).
Partnering handlar också om att arbeta iterativt och snabbrörligt i nära samarbete med varandra
med ständig återkoppling till kund och kravställning. Detta utgör även några av grundpelarna i det
Agila manifestet (Nyman, 2010). Det återfinns en del kopplingar mellan agila arbetsmetoder och det
sättet partnering utförs på idag, i synnerhet hos ByggDialog som leder utvecklingen tillsammans med
andra aktörer i Sverige. Lean-teorin kring flödeseffektivitet skall i denna rapport appliceras på
produktbestämningsskedet för partneringprojekt men i övrigt kan redan partneringprocessen i vissa
delar redan anses vara Lean då man arbetar helt kundorienterat och med principen just-in-time i
projekteringen på projektkontoren. IPD enligt CIFE på Stanford university har studerats i syfte kring
vad som kan uppnås på lång sikt med en optimal projekteringfas.

4.1 Partnering
Begreppet partnering saknar exakt definition men används för att beskriva ett arbetssätt inom
byggsektorn där beställare och leverantörer gemensamt utvecklar en effektiv form av samverkan.
Vanligen innebär det en överenskommelse om ett nära samarbete mellan byggherre och
leverantörer så kallad projektpartnering (Rhodin, 2002). När en byggherre väljer att arbeta med
samma leverantörsteam i flera projekt med det gemensamma målet att kontinuerligt förbättra
relationen och projektresultaten kallas det för strategisk partnering (Rhodin, 2012; Kadefors &
Eriksson, 2015).
En central del i att skapa goda affärsrelationer enligt partneringprinciper är upprättandet av
gemensamma mål i projektet i form av ett måldokument, även kallat
partneringdeklaration/partneringöverenskommelse. Gemensamma mål fastställs i projektets tidiga
skede och en förutsättning för en enad arbetsgrupp är att alla tar del av och förstår dessa (Rhodin,
2002).
Ur ett partneringperspektiv beskrivs ofta byggsektorn som mer eller mindre konfliktfylld.
Anledningarna till att en byggherre väljer partneringsamverkan varierar, men ibland är det just i syfte
att undvika uppkomsten av konflikter som partnering tillämpas. Genom att upprätta en struktur för
hur tvister och konflikter bör hanteras i projektet kan problemen lösas på låga nivåer i ett tidigt
stadie (Kadefors & Eriksson, 2015). Strukturen kan exempelvis vara i form av en omfattande lista över
tänkbara risker och vem som ansvarar för åtgärderna om riskerna förverkligas (Fristedt, Ryd,
Sandesten, 2012).
ByggDialog har sedan företaget grundades 2007 utvecklat en partneringmodell som motreaktion på
byggsektorns traditionella strukturer, som de menar, inte är tillräckligt effektiva arbetsmodeller.

4.1.1 Historik
Det var i USA och Storbritannien som man i mitten av 1980-talet utvecklade partnering som ett sätt
att arbeta i projekt. Detta i syfte att undvika tvister och konflikter som då upplevdes som ett stort
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bekymmer inom byggindustrin. Kina och Australien är två andra länder som tidigt var med i
utvecklingen inom samverkan (Kadefors & Eriksson, 2015).
I Sverige blev Centralsjukhuset i Karlstad i slutet av 1990-talet den första formella upphandlingen av
ett större byggprojekt som uttryckligen skulle drivas med partnering som arbetssätt (Rhodin, 2002).
Sedan dess har arbetssättet fått stor spridning i Sverige, främst inom offentligt byggande.
Utbildningsverksamhet har bedrivits av föreningen Byggherrarna och ett antal privata aktörer i ca 15
år.

4.1.2 IPD enligt CIFE, Stanford University
“Integrated Project Delivery” är en samarbetsform för byggprojekt med många likheter till begreppet
partnering. Uttrycket används främst i USA och Storbritannien och bygger på samma principer som
partnering, att man i en gemensam organisation utvecklar en så bra produkt som möjligt med allas
samlade expertis. ”Integrated Project Delivery” uppkom som en motreaktion på att byggbranschen
sedan 60-talet haft en nedgång i produktivitet i motsvarighet till andra industrier som genomgått
effektiviseringar och genererat högre produktivitet. Byggprojekt blev ofta försenade och dyrare än
planerat och relationerna mellan beställare, entreprenörer och arkitekter var infekterade (AIA,
2007).
På Stanford University i USA har de på CIFE-avdelningen (Center for Integrated Facility
Engineering) utvecklat en teori kring IPD och sammankopplingen med VDC, BIM och Lean-teorin
(Fischer, Reed, Khanzode, Ashcraft, 2014). De har definierat produkten som en “High Performance
Building”. Produkten innehåller helt integrerade system som är byggbara, användbara, driftvänliga
och hållbara. För att lyckas skapa denna produkt krävs helt integrerade processer, organisation och
information. Arbete i partnering skapar förutsättningar för detta. Se figur 4.1.

Figur 4.1. Hur man når en “High Performance Building” med integrerade processer (Jongeling, 2019).

För att uppnå helt integrerad information krävs det implementeringar av BIM och VDC i hela
processen. En samling av all information integrerat från projektering och inköp till och med
förvaltningen, detta skapar möjlighet för att köra tester och analyser som gynnar
produktframtagningen. När man projekterar en byggnad tittar man i snitt på 2,8 olika alternativ
medan man i tillverkningsindustrin tittar på 30–40 alternativ innan man börja producera (Jongeling,
2019). En komplex byggnad kan bestå av flera hundratusen komponenter som var för sig har 30–40
olika egenskaper och därför krävs det t.ex. BIM-modeller för att kunna analysera och göra tester på
olika alternativ. Den mänskliga hjärnan klarar inte av att processa så mycket information och så
många varianter av kombinationer.
En integrerad organisation krävs för att kunna dra nytta av den helt integrerade informationen.
Det krävs gemensamma mål, strukturer och arbetssätt samt att man arbetar tvärfackligt (Fischer,
Reed, Khanzode, Ashcraft, 2014). Projektledningen måste ge tydliga instruktioner om vad som ska
göras, beslutas och på vilka sätt samt säkerställa att det som adderas till produkten är
värdeskapande.
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Har man skapat en integrerad organisation som grundar sig i helt integrerad information så skapar
man möjligheter för integrerade processer där arbetsgångar, ärendehantering och granskning m.m.
fungerar i samklang med varandra. Processerna kan inte optimeras var för sig utan det måste utgå
från ett helhetstänk där övergångarna mellan processerna är sömlösa såsom i ICE (Integrated
Concurrent Engineering). Till exempel ska det inte finnas en kalkylansvarig utan övriga processers
data bidrar hela tiden till en kalkyl som då skapar sig själv (Fischer, Reed, Khanzode, Ashcraft, 2014).
Med alla dessa delar på plats kan man uppnå en verkligt högpresterande byggnad med lång livstid
som är hållbar.

4.2 Lean
4.2.1 Historik
Lean är ett uttryck myntat av John Krafcik i hans artikel “Triumph of the Lean Production System”.
Krafcik jämförde produktivitetsnivåer mellan olika bilproducenter och fann två olika
produktionssystem, ett robust och ett ömtåligt. Han upptäckte att det ömtåliga produktionssystemet
som användes av Toyota i Japan var det system som kunde leverera hög produktivitet och hög
kvalitet. Detta slog hål på myten om att det robusta systemet med skalfördelar, stora lager och hög
teknologi skapar en effektiv produktion. Istället visade det sig att det ömtåliga systemet var mer
effektivt. Det med små lager, låg buffert och enkel teknologi. Krafcik ansåg att ordet “ömtålig”
(fragile) hade en negativ klang och valde därför att kalla systemet för “Lean production” (Modig &
Åhlström, 2015).
Toyota grundades 1937 under upptakten av andra världskriget. Japan var efter krigets slut en
bristekonomi och hade ett underskott av råmaterial, teknik och maskiner, finansiella resurser och
mark. Detta blev högst påtagligt för Toyota och påverkade företagets sätt att utveckla sin produktion.
Toyotas grundare, Kiichiro Toyoda, utvecklade ett produktionssystem som grundade sig i två
arbetssätt, Jidoka och Just-in-time. Jidoka innebär att man visualiserar en röd tråd genom hela
produktionen och så fort ett problem uppstår bryts produktionen för att problemet ska lösas med en
gång. Just-in-time är en välkänd produktionsmetod som innebär att man tar bort allt lager och
strävar efter att producera och leverera det kunden önskar i rätt kvantitet vid rätt tidpunkt.
(Nationalencyklopedin, 2019; Modig och Åhlström, 2015).
Bristekonomin gjorde att Toyota tvingades producera exakt det kunden ville ha, de hade inte råd att
missa kundens behov, de måste bygga rätt saker från början. Bristen på kapital gav få möjligheter att
investera i ny utrustning för nya produkter, de behövde säkerställa kundens exakta behov från
början.
Resursbristen tvingade även Toyota att göra saker på rätt sätt, produktionen var tvungen att bli
flödeseffektiv. Man såg hela processen från kundens beställning till leverans av produkten som en
löpande process där produkten hela tiden skulle tillföras 100% värde i hela genomloppstiden så
snabbt som möjligt. Man analyserade hela processen och skalade bort allt som skapar ineffektivitet
och onödigt slöseri, allt som hämmade flödet och inte skapade något värde för produkten och i
förlängningen kunden (Modig & Åhlström, 2015).
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4.2.2 Definition av Lean
Lean kan sammanfattas som “en verksamhetsstrategi som prioriterar flödeseffektivitet framför
resurseffektivitet” (Modig & Åhlström, 2015, sid 157).
Det är vanligt förekommande att en verksamhets fokus ligger på att vara resurseffektiv, att varje
resurs ständigt ska vara fullbelagd. Det skapar små effektiva men ofta suboptimerade öar som
fokuserar på sin egen effektivitet istället för effektiviteten i produktens flöde genom processen.
Detta leder till ett verksamhetsfokus istället för ett kundfokus som är grunden i Lean.
Fokus på resurseffektivitet leder i grunden till tre ineffektiviteter: långa genomloppstider, samma
resurs på flera flödesenheter och många omstarter. Långa genomloppstider är ineffektivt i den
meningen att det skapar sekundära behov som inte skulle uppkomma vid en snabb genomloppstid
samt att det inte tillför kunden något värde, utan endast den egna verksamheten gynnas på kort sikt.
En resurs som hanterar många flödesenheter är i teorin väldigt effektivt men människans förmåga
att hantera många saker samtidigt är begränsad och resulterar i stress och förlorad fart i arbetet.
Detta leder även till många omstarter i varje enhet man hanterar och kundens behov kommer i andra
hand även här. Omstarter skapar en mental ställtid varje gång och leder i längden till längre ledtider,
frustration och sämre kvalitet. Sammantaget leder ett fokus på maximal resurseffektivt i längden till
merarbete och sämre flödeseffektivitet (Modig & Åhlström, 2015).
I den bästa av världar är en kombination av dessa två det ultimata tillståndet, en verksamhet som är
både flödeseffektiv och resurseffektiv. Se figur 4.2. Kombinationen av dessa två är dock svår men i en
Lean verksamhetsstrategi är det målbilden, dock alltid med flödeseffektiviteten som högsta prioritet.
Det största hotet mot denna strävan är främst variation. Utan någon som helst variation i kundens
efterfrågan (produktens utformning), resurser och arbetssätt skulle detta perfekta tillstånd kunna
uppnås. Detta kan illustreras i vad som kallas effektivitetsparadoxen (Modig & Åhlström, 2015).

Figur 4.2. Effektivitetsparadoxen
(Matris av Modig & Åhlström, 2015, fritt översatt).

För att skapa en flödeseffektiv process krävs det att densiteten i värdeöverföringen till produkten blir
så hög som möjligt. Icke värdeskapande aktiviteter måste kartläggas och elimineras. Man skall göra
rätt saker i rätt tid och eventuella avbrott skall avhjälpas så fort det kan, den röda tråden (Modig &
Åhlström, 2015).
I en process ska det också skapas en dragande effekt från kunden genom alla delmoment som
“drar” produkten ut ur processen. Se figur 4.3. Det är alltså kunden som bestämmer vilken produkt
denne vill ha och den informationen förmedlas igenom hela processen och “drar” tillbaka produkten.
Detta skapar ett flöde där man alltid producerar det kunden vill ha. Det skapar också förutsättningar
för ett konstant flöde i processen då de mindre processerna och skedena ”drar” produkten från det
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tidigare skedet till skillnad från ett tryckande system där det lätt uppstår flaskhalsar och stopp i
produktionen (Womack & Jones, 2003).

Figur 4.3. Illustration av tryckande och dragande system.

Den sista och viktigaste principen i Lean är strävan efter perfektion. Förfiningen av processen är
aldrig klar utan kan alltid förbättras, därför är ett ständigt pågående förbättringsarbete av yttersta
vikt. (Womack & Jones, 2003).

4.2.3 Applicering av Lean i Fas 1
För att det ska vara möjligt att applicera Lean på en verksamhet och skapa en flödeseffektiv process
måste följande frågor besvaras: Vad är flödesenhet? Vad är tidsintervallet? Vad som är
värdeskapande för flödesenheten? och vad hämmar flödeseffektiviteten? Få produkten att flöda
genom processen genom att kunden “drar” i produkten och att varje del i kedjan “drar” produkten
samt att eftersträva förbättring hela tiden (Womack & Jones, 2003).
I detta fall kommer vi att se det aktuella byggprojektets handlingar som flödesenheten som ska
flöda genom processen från att ByggDialog får sitt tilldelningsbeslut i projektet tills att produktionen
startar i Fas 2. Processens start och slut, alltså dess systemgränser kommer att vara ByggDialogs
tilldelningsbeslut i projektet, vilket erhålls när de vunnit upphandlingen för partneringuppdraget och
startar Fas 1 tills dess att kontrakt för produktion är underskrivet och kan starta.
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4.3 Agil projektledning
Ordet “agil” härstammar från engelskans “agile” som betyder “lättrörlig” eller “vig” (Nyman, 2010).
Idéerna om lättrörliga arbetsmetoder växte fram inom mjukvaruindustrin under 70-talet, men det
var inte förrän i början av 2000-talet som metoderna fick sin samlade benämning. I samband med
detta formulerades ett antal gemensamma värderingar som skulle ligga till grund för dessa
arbetssätt, det Agila manifestet. Se figur 4.4. Sedan dess har metoderna utvecklats och tillämpats
inom en mängd olika verksamheter och med tiden ersatt de traditionella projektledningsmetoderna.
Inom agil projektledning prioriteras:
● Individer och interaktioner framför metoder, processer och verktyg.
● Användbart resultat framför omfattande dokumentation.
● Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar.
● Anpassning till förändring framför att följa en statisk plan.
Figur 4.4. Det Agila manifestet (Gustavsson, 2011; Nyman, 2010).

För att förtydliga hur värderingarna i det Agila manifestet ska efterlevas kompletteras det av 12
principer tillämpbara på projekt inom olika områden (Gustavsson, 2011). Betydelsen av dessa kan
variera beroende på inom vilken bransch de tillämpas. Att arbeta agilt innebär inte att alla principer
måste appliceras på alla projekt. För att ta ett exempel: Vid byggnation av en ny skola är princip
nummer 4 en central del att ta i beaktande, ”Verksamhetskunniga och utvecklare (projektdeltagare)
måste arbeta tillsammans dagligen under hela projektet”. Alltså bör verksamheten, i det här fallet
lärare med flera, kontinuerligt involveras i projektet. Den tredje principen lyder: ”Leverera
fungerande programvara (användbart projektresultat) ofta, med ett par veckors till ett par månaders
mellanrum, ju oftare desto bättre.” I det här exemplet får detta tolkas lite friare eftersom det i
praktiken inte fungerar. Skolan kan inte bedriva sin verksamhet då endast stommen är rest.
Den traditionella projektstrukturen är indelad fyra faser: förstudie, planering, genomförande och
avslut. De avlöser varandra och därmed finns ingen möjlighet att gå tillbaka till en tidigare fas (Keller
& Haftor, 2017). Enligt Gustavsson (2011) är dessa kompletterade med fasen ”överlämning” innan
projektet över går i den avslutande fasen. Tydligheten kring processens struktur är en av styrkorna i
den traditionella modellen. Uppdelningen gör det enklare att fokusera på ett begränsat område
eftersom en del avslutas innan nästa tar vid.
Till skillnad från de traditionella metoderna bygger agil projektledningsmetodik på flexibilitet och ett
kontinuerligt arbete för att utveckla och förbättra. Det åstadkoms genom att arbeta i korta cykler av
att planera, utföra och kontrollera och efter det agera utifrån dragna slutsatser ”plan, do, check, act”.
En viktig faktor som kännetecknar agil projektledning är hantering av förändringar. Inom den agila
världen ses det som en självklarhet att det ständigt sker förändringar i projekt, oberoende av
projektets omfattning eller grad av planering (Gustavsson, 2011). Därför anses det viktigt att hantera
detta på bästa sätt för att skapa lyckade projekt genom att arbeta flexibelt (Nyman, 2010).
Agila metoder lämpar sig i många olika sammanhang, men sammanfattningsvis kan man säga att
dessa arbetssätt lämpar sig extra väl i projekt där kraven är ospecificerade, verksamheten befinner
sig i en föränderlig miljö, målen är komplexa och snabba resultat behövs (Gustavsson, 2011).
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5. Genomförandet
5.1 Intervjuer
I samråd med verksamhetsutvecklare på ByggDialog och tillika vår handledare i denna rapport,
diskuterades lämpliga respondenter till kommande intervjuer. Målet var att identifiera ett tiotal
nyckelpersoner från olika yrkesgrupper med gedigen erfarenhet av arbetet i Fas 1 i ByggDialogs
projekt. Tillsammans kom vi fram till 12 respondenter, däribland personer med erfarenhet av såväl
företags- som projekteringsledning i ByggDialog men även representanter från underentreprenörer,
konsulter och beställare.
Parallellt med att intervjuer bokades in arbetades ett underlag fram innehållandes en kort
introduktion till ämnet och en beskrivning av syftet med undersökningen. Detta dokument skickades
ut innan en intervju för att ge respondenten en chans att förbereda sig och läsa in sig på ämnet.
I en intervjuplan formulerades ett antal generella frågeställningar och ämnen som vägledning under
samtalen. Målet var att försöka frambringa respondentens egna uppfattningar och utförliga svar
eftersträvades. Alla utom två av intervjuerna utfördes i form av ett personligt möte på
respondentens egna kontor eller ByggDialogs huvudkontor i Karlstad för att skapa en naturlig miljö
och goda förutsättningar för en lyckad intervju. Ett samtal varade i snitt 1–1,5 timme. Efter
genomförd intervju påbörjades bearbetningen av insamlade data. Ljudfilerna transkriberades och
sedan gjordes en sammanställning i form av en enkel kategorisering av data från samtliga intervjuer.
Mellan intervjuerna utvecklades planen i takt med att vår förståelse för ämnet ökade.
Två av intervjuerna gjordes i syfte att undersöka möjligheten att ta fram ett verktyg alternativt
utveckla en metod för att bidra till en långsiktig förbättringsprocess av flödeseffektiviteten i Fas 1 och
inte i syftet att samla in data till kartläggningen.
De samlade problem som tagits upp under intervjuerna sammanvägdes i ett dokument under ett
antal huvudrubriker: Projektets förutsättningar, Organisation och ledning, Strukturer och arbetssätt,
Budget och ekonomi samt Yttre faktorer. Då liknande problemformuleringar togs upp av flera
personer sammanvägdes dessa till en. Om det fanns små nyanser eller skillnader kring samma
problemformulering så sammanvägdes de utan att utelämna någons givna variation.
Respondenterna gav även förslag på lösningar och metoder som kunde underlätta kring de olika
problemformuleringarna. Dessa har också sammanvägts i dokumentet under varje
problemformulering. En problemformulering kan alltså vara given från flera respondenter och
lösningarna på denna kan också härstamma från flera personer.
Denna data sammanställdes sedan i tabeller under kolumnerna: Hämmande faktorer, Orsaker och
Lösningar. Se tabell 5.1. En tabell till varje kategori. Tabellen börjar till vänster med faktorer som
påverkar flödeseffektiviteten negativt och sedan listas orsaker till denna, antingen en eller flera,
dessa orsaker kan även i sin tur ha en eller flera lösningar som listas längst till höger.
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Tabell 5.1. Exempel på tabell över insamlade data i resultatet.

Hämmande faktorer
Förändrade förutsättningar i
projektet på grund av ändrade
politiska beslut.

Orsaker
Beslut kring nya lagar under
arbetets gång.

Lösningar
Gör en riskanalys där man kartlägger
inom vilka områden det troligtvis kan
uppkomma nya lagar under
arbetstiden, ofta vanligt med
arbetsmiljölagar. Var ständigt
uppdaterad.

Vård- och skolprojekt berör många
intressenter som kan ha starka
åsikter kring projektet och därmed
påverka sina politiker att ta nya
beslut.

Genom god kommunikation mellan
projektet och allmänheten minskar
risken att missförstånd och oroligheter
uppstår bland berörda intressenter
vilket i sin tur medför minskad risk att
de politiska besluten ändras.

Beställaren har inte förankrat
projektets helhet med politiken i
kommunen.

Se till att beställaren har sina beslut
väl förankrade i det politiska och att de
står fast vid samma målbild. Även
viktigt vid förändringar i projektet.
Förstå att politiker inte har den
sakkunskap som krävs och att det
ställer krav på ByggDialogs leverans
av rätt underlag och bra
kommunikation.
Undersök vad som ligger till grund för
det politiska beslutet. Vad är
förutsättningarna för att projektet ska
få genomföras? Vad är det beslutet
stödjer?

5.2 Deltagande i företagsintern workshop angående arbetssätt i Fas 1
ByggDialogs Akademi är en central del i företagets utvecklingsarbete och fungerar som ett forum för
kunskapsöverföring inom verksamheten. Inom akademin hålls varje år ett flertal interna
utbildningsmoduler inom viktiga ämnesområden. Det ger alla en chans att utvecklas men syftar också
till att stärka relationer medarbetare emellan.
I ett led att förstå hur ByggDialogs arbete i Fas 1 fungerar i nuläget deltog vi som observatörer under
en utvecklingsdag för en projekteringshandledning och en kommande intern akademimodul om
företagets arbete i denna fas.
Dagens upplägg var att i mindre arbetsgrupper diskutera olika delar av det framtagna utkastet av
projekteringshandledningen, och med gruppens samlade kompetens och erfarenheter av Fas 1 bidra
med förslag på justeringar av arbetssättet och hur det beskrivs i dokumentet. Deltagarna bestod med
något undantag av VD, vice VD, områdeschefer, projektchefer samt ansvariga för ledningssystem.
Målet med utvecklingsdagen var att landa i en färdig projekteringshandledning och lägga grunden för
innehållet i en akademimodul om Fas 1. Förhoppningen är att handledningen ska vara ett stöd för
styrning under projekteringsledningen i projekten och möjliggöra ett effektivt arbetssätt i Fas 1. Vårt
deltagande under denna utvecklingsdag gav en djupare inblick i, och förståelse för, ByggDialogs
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arbete i Fas 1. Diskussionerna kring problem som kan uppstå i Fas 1 gav ytterligare data till vår
kartläggning enligt rapportens syfte och bekräftade även en del redan känd information.

5.3 Dokumentstudier i projekt
För att pröva möjligheten att skapa ett mått på densiteten i värdeöverföringen i Fas 1 studerades ett
antal nybyggnadsprojekt, varav 5 skolor och 5 vårdbyggnader genomförda av ByggDialog. För att
resultera i ett användbart värde på flödeseffektiviteten skulle värdeskapande tid under omloppstiden
behöva identifieras i respektive projekt. Noggranna utredningar avseende vilken nedlagd tid som
varit värdeskapande visade sig efter olika överväganden komplex och tidsödande att genomföra. Det
framgick snart att någon typ av förenklad bedömning skulle vara nödvändig. En första ansats var att
varje nedlagd timme från såväl konsulter och entreprenörer skulle antas vara värdeskapande. Redan
här uppstår frågor om exempelvis olika diskussioner kring tekniska lösningar som man sedan väljer
bort, kan sägas tillföra värde. Vi bestämde oss för att det var godtagbart att se det så eftersom att allt
man utreder för att sen välja bort är underbyggt med kunskap och bidrar till att optimera
slutprodukten.
Det visade sig dock att det i ByggDialogs nuvarande affärssystem inte på ett enkelt sätt gick att få
fram hur många timmar varje aktör lagt ned i projektet då exempelvis installatörer själva anlitade sin
konsult i ABT-baserade upphandlingar. I AB-baserade upphandlingar redovisas konsulttimmar till
beställaren direkt vilket också försvårar. För att ändå fullfölja någon typ av teoretisk prövning av
nyckeltal/indikator beslutades att använda kostnaden för Fas 1 delad med en schablonsumma på
timdebiteringen. Denna förenkling innehåller dock en rad svagheter och en rad antaganden gjordes.
●
●

●
●

All fakturerad tid under Fas 1 i projektet är värdeskapande tid.
Enda tillgängliga data för kostnader i Fas 1 var den totala kostnaden vilket innebär att den
innehåller projektkostnader för projektkontor mm och inte endast fakturerad tid.
Antagandet blir då att dessa kostnader är relativt lika mellan projekten samt relativt små och
påverkar därför inte nyckeltalet nämnvärt.
Snittkostnaden per fakturerad timme är 750 kr.
Ingen borträkning av eventuell semester i genomloppstiden, endast helger räknades bort.

(

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑑
) × 1000 = 𝑁𝑦𝑐𝑘𝑒𝑙𝑡𝑎𝑙 [5.1]
𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑑 × 𝐵𝑇𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝐹𝑎𝑠 1
(
) = 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑑 (𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟) [5.2]
750 × 8

Genomloppstiden togs fram genom att räkna antal arbetsdagar från beställningsskrivelse för Fas 1 till
och med beställningen av Fas 2. Arbetad tid i Fas 1 gick inte att urskilja ur totala kostnaden för Fas 1
med ByggDialogs nuvarande affärssystem utan det skulle krävas manuell uppletning av varje faktura
vilket inte tidsramen för denna rapport tillät. Därför gjordes antagandet där totala kostnaden delades
med en uppskattad snittkostnad per timme på 750 kr för att ge en siffra på nedlagd tid. Detta
motsvarar inte den verkliga nedlagda arbetstiden men möjliggör en jämförelse mellan projekten och
en princip för hur man kan göra beräkningen. Genomloppstiden multiplicerades med BTA
(bruttoarea) för att skapa jämförbarhet mellan nyckeltalen trots skillnaden i projektens storlek.
De framtagna nyckeltalen gav då oss ett relativt mått på flödeseffektiviteten utifrån gjorda
antaganden för varje projekt. Sedan undersöktes vad som skett i de olika projekten med
projektchefer och ansvariga som kunde förklara de olika nyckeltalen. Detta analyserades sedan
utifrån frågeställningen.
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På grund av beräkningens många antaganden och svårigheterna med att värdesätta densiteten i
värdeöverföringen genomfördes även två andra beräkningar på nyckeltal. Dessa endast med syfte att
beräkna projektens effektivitet. Samma 10 projekt undersöktes gällande dess genomloppstid i Fas 1 i
förhållande till BTA i ena fallet och till produktionskostnad i andra fallet.
𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑑
(
) = 𝑁𝑦𝑐𝑘𝑒𝑙𝑡𝑎𝑙 [5.3]
𝐵𝑇𝐴
𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑑
(
) = 𝑁𝑦𝑐𝑘𝑒𝑙𝑡𝑎𝑙 [5.4]
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

Meningen med användandet av produktionskostnaden istället för BTA är att fånga upp en mer
komplicerad byggnad per BTA som då troligtvis också kräver mer av projekteringen i Fas 1. Vissa
vårdbyggnader kan till exempel innehålla mer tekniskt avancerad utrustning än andra.
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6. Resultat
6.1 Flödeseffektivitet i fas 1
Utifrån de genomförda intervjuerna, deltagande i akademimodulen och validering från
verksamhetsutvecklare på ByggDialog har det identifierats ett antal aktiviteter som hämmar
flödeseffektiviteten i Fas 1 hos ByggDialog med tillhörande lösningsförslag för bättre
flödeseffektivitet givna av respondenterna. Dessa har delats upp i ett antal olika huvudrubriker enligt
nedan:
●
●
●
●
●

Projektets förutsättningar
Organisation och ledning
Strukturer och arbetssätt
Budget och ekonomi
Yttre faktorer

Vidare följer en sammanfattning av dessa indelade i kategorier med tillhörande fullständiga tabeller
bestående av följande kolumner: Hämmande faktorer, Orsaker och Lösningar.
Sammanfattningsvis ger respondenterna en relativt enad bild av att de största riskerna för en
ineffektiv Fas 1 är att nya budgetbeslut måste fattas, sena omtag i projekteringen och okunskap i
arbetssätten gällande partneringprocessen. Nya budgetbeslut blir väldigt tidsödande då det handlar
om offentliga beställare där beslutsprocesserna är långa och går igenom olika politiska organ.
Sena omtag i projekteringen kan bero på många olika saker och leder till förlorad tid och pengar. Att
ha rätt personer i projektet som har förståelse och kunskap om partnering och dess arbetssätt är
viktigt för att hela processen ska löpa på så effektivt som möjligt.

6.1.1 Projektets förutsättningar
Att beställarens behovsanalys av projektet inte är tillräckligt genomlyst och kvalitetssäkrad tidigt i
projektet kan skapa många sena omtag i projekteringen enligt många av respondenterna. Trots att
beställaren uppger att alla behov är säkerställda så motverkar en ordentlig genomlysning av detta
många senare uppkomna förändringar som kan bli tidskrävande. Att behovsanalysen är i linje med
verksamhetens verkliga behov behöver också kontrolleras eftersom detta ibland inte är fallet, ibland
kan även arbetsmetoder som verksamheten skall använda i byggnaden förändras under arbetets
gång. Vid offentliga beställare som ofta är fallet vid vård- och pedagogiska miljöer så kan det även
finnas ett kommunalt fastighetsbolag som ska förvalta fastigheten, detta ger tre olika intressenter att
förhålla sig till, beställare, verksamhet och förvaltning. Alla dessa måste koordinera sina behov så att
man blir eniga om kravställningen. Risken är stor att beslut som måste fattas tar lång tid på grund av
att det finns så många olika intressenter involverade. Därför måste det tidigt skapas en bra struktur
kring beslutsfattande och arbetsgrupper med representanter från de berörda intressenterna som har
mandat och tid att fatta beslut.
Om dessa delar kvalitetssäkras tidigt i projektet kan de flesta stora riskerna med Fas 1 undvikas
och därför är detta grunden i en effektiv Fas 1. Detta måste dock utföras på ett sätt som inte
äventyrar relationen med beställaren som är oerhört viktig i samarbetsformen partnering.
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Tabell 6.1. Samlade problem med flödeseffektiviteten gällande projektets förutsättningar.

Hämmande faktorer
Förändrad kravställning sent i
projekteringen leder till omtag i
projektet.

Orsaker
Berörda aktörers behov och krav är
inte tillräckligt säkerställda.

Lösningar
Kvalitetssäkra berörda aktörers behov tidigt
i processen. Gör en nulägesanalys där
kända problemområden checkas av.

Verksamhetens arbetsmetoder
hinner förändras under en lång
behovsanalys.

Fastställ vilka metoder som kommer att
användas när byggnaden tas i bruk.

Meningsskiljaktigheter mellan
beställarens olika aktörer
(verksamhet, fastighetsbolag med
flera).

Verka för att aktörerna får samsyn kring
krav och behov genom att ordna
exempelvis möten/workshops med fokus
på just de frågor där åsikterna går isär.

Verksamheten har inte möjligt att
avsätta den tid som krävs.

Var tydlig med verksamheten att deras
medverkan är kritisk för att deras behov
ska kunna tillgodoses.

Verksamheten och beställarens
organisation är föränderlig och
obeslutsam.

Kvalitetssäkra organisationen och dess
möjligheter att fatta snabba och korrekta
beslut. Tydliggör allas roller.

Fel personer i arbetsgrupperna från
verksamheten leder till sena
förändringar.

Man har inte tittat över
arbetsgruppernas sammansättning
tillräckligt.

Se till att arbetsgruppernas
sammansättning består av personer som
har viktigt information för projektet och de
med starka åsikter. Till exempel fackliga
representanter och informella ledare.

Man arbetar för snabbt tidigt i
projektet med för mycket folk vilket
orsakar att man missar viktiga
aspekter.

Mycket människor inblandade tidigt
där alla vet att det är viktigt att
starta processen så snabbt som
möjligt.

En mindre startgrupp med nyckelpersoner
bör ta beslut kring behovsanalys, målbild,
arbetssätt och upphandlingsstrategi innan
startworkshopen börjar och projektet får full
fart.

Markförhållanden på den valda
fastigheten motsvarar inte
förväntningarna vilket kan leda till
stora förseningar och
budgetförändringar.

Bristfällig geoteknisk undersökning.

Säkerställ alltid markens beskaffenhet med
geoteknisk undersökning och tidigare
användning.

Val av fel fastighet eller fel
placering av byggnaden på
fastigheten.

Om möjligt lås ej projektet till en viss
fastighet för tidigt.

Långa beslutsprocesser från
beställare och verksamhet kring sin
kravställning leder till onödigt slöseri
med tid.

6.1.2 Organisation och ledning
Beställarens organisation och ledning
En tydlig beställarorganisation uppges ofta som en framgångsfaktor för en effektiv process. Inom
partnering är det extra kritiskt då projektet är så beroende av beställarens engagemang och
beslutfattande för att avancera i projekteringen. Flertalet respondenter har poängterat att
partnering som arbetssätt ställer höga krav på beställaren, men att det också medför många
möjligheter. För att undvika en utdragen process till följd av otydligheter kring beställarens
organisation är det viktigt att kräva tydlighet från beställaren om var ansvarslinjerna går. Till stor
fördel är om beställarens representanter har mandat och tid att fatta de beslut som projektet
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behöver. Viktigt är även att sätta tidsramar på de beslut som behöver fattas så att det inte blir
tidsödande i onödan. Partnering bygger mycket på tillit mellan parterna och det är därför av stor vikt
att etablera en god relation med beställaren genom öppenhet och ärlighet. ByggDialog har en del att
vinna på att förklara och utbilda i vinsterna av transparens i partnering och konsekvenser av olika
skeenden. I vissa fall har beställaren redan upphandlat en del projektörer vilket kan medföra
svårigheter i partneringarbetet. För att ByggDialogs arbetssätt skall fungera i partnering så krävs det
kontroll över hela projektgruppen och att de är införstådda med vilka metoder och arbetssätt som
gäller. I de fall ByggDialog tar över ansvaret för projekteringen eller ansvaret för konsulter som
tidigare upphandlats av beställaren är det mycket viktigt att detta görs på ett tydligt sätt. Det innebär
att beställaren bör vara tydlig med när ansvaret övergår till ByggDialog och att ByggDialog själva,
gärna tillsammans med beställaren beskriver vad det innebär, exempelvis med nya regler och rutiner.
Även fast beställaren inte upphandlat projektörer innan så kan de ha en stark uppfattning om vilka
som bör upphandlas vilket kan bli tidsödande i upphandlingsprocessen. Det är viktigt att tidigt få
samsyn med beställaren om vilka egenskaper och kompetenser som behövs i samarbetet för att
partneringmodellen skall fungera.
Tabell 6.2. Samlade problem med flödeseffektiviteten gällande Organisation och ledning - beställare.

Hämmande faktorer
Bristfällig beställarorganisation
leder till en utdragen process.

Orsaker
De har liten erfarenhet av
partnering och förstår därför inte
vikten av deras engagemang och
transparens i processen.

Lösningar
Var tydlig med beställaren vad som krävs av
dem genom hela processen och utbilda
vikten av deras engagemang och
transparens.

De medverkande har inte givits
mandat att fatta de beslut som
behövs.

Säkerställ att beställarens representanter har
mandat att fatta de besluten som krävs,
speciellt vid inhyrda projektdeltagare.

De har inte tillräckligt med tid att
avsätta till projektet.

Var tydlig från början att partneringprocessen
är tidskrävande för beställaren och varför det
är bra för projektet, de måste ha en
representant på projektkontoret vissa dagar.

De saknar den kompetens som
krävs för partnering.

Utvärdera beställaren redan i
anbudsprocessen, kommer de att klara ett
partneringprojekt?

Deras beslutsprocesser tar lång
tid.

Viktigt att beställaren får rätt underlag i rätt tid
för ett beslut och att man sätter en tidsfrist för
beslutet.

Projektör upphandlad av
beställaren kan leda till bristfälliga
handlingar samt ett svårare
samarbete.

Beställare har inte förstått
principen med partnering och
saknar förtroende för
entreprenören och har därför
påbörjat en del av processen i
egen regi.

Kvalitetssäkra redan utfört arbete och se till
att det tydligt framgår att ansvaret övergår till
ByggDialog och vad det innebär. I värsta fall
kan projektören ersättas.

Beställaren har en bestämd
uppfattning om vem som borde
upphandlas vilket om samsyn inte
finns kan leda till långa
upphandlingsprocesser.

Beställaren har svårt att lita på
entreprenören vilket är viktigt i
partnering.

Utforma och genomför en
upphandlingsprocess med
förfrågningsunderlag och intervjufrågor
tillsammans med beställaren där det blir
tydligt för alla vilka som har rätt erfarenhet
och kompetens.
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Entreprenörens organisation och ledning
En grundläggande förutsättning för en smidig process är en noga genomtänkt sammansättning av
projektledningen, projektgruppen och andra arbetsgrupper. Viktigt är att inte underskatta eventuella
informella hierarkier vilket kan leda till att starka åsikter kommer fram sent i processen och orsakar
förseningar i projektet. Istället bör man ta tillvara det engagemang som finns hos personer med “hög
status” i sina respektive sammanhang, vare sig det handlar om en positiv eller negativ röst. Vid
sammansättning av medarbetare bör hänsyn tas till varje persons förmåga att samarbeta i grupp och
lösa problem tillsammans. Partnering bygger på tillit, öppenhet och kommunikation. Om detta inte
finns så kommer det inte finnas förutsättningar för en effektiv process.
Projektledningen måste vara tydlig med sin delegering, alla måste veta exakt vad som skall
levereras av vem och när. De måste gemensamt medverka i att skapa en kultur där medarbetarna
hjälper varandra och kommunicerar så att de som är nya till partnering också förstår
arbetsmetoderna och inte stjälper projektet. För att motverka dåligt engagemang och framåtdriv
krävs en tydlig målbild som alla förstår samt att alla känner sig delaktiga och viktiga för projektet.
Tabell 6.3. Hämmande faktorer för flödeseffektiviteten gällande Organisation och ledning - entreprenör.

Hämmande faktorer
Fel personer i
projektgruppen kan
skapa många problem
som blir tidskrävande.

Orsaker
De personer som arbetar i projektet
har ingen erfarenhet av arbetsformen
partnering.

Lösningar
Se till att projektgruppen blandas upp med
personer som är erfarna och inarbetade på
arbetssättet.

De är inte personligen inte lämpade
för att samarbeta tätt med andra
människor.

Vid sammansättningen av arbetsgrupper
måste hänsyn också tas till hur
medlemmarna föredrar att arbeta. De skall
beaktas utifrån dess personligheter och hur
de fungerar i team. Skapa team där
medlemmarna kompletterar varandra.

De har för många projekt igång
samtidigt så att de måste byta
koncentrationsområde många gånger
vilket leder till många omstarter. Ofta
är de som är duktiga på partnering
efterfrågade på många ställen.

Se till att de personer som skall medverka
kan dedikera så mycket av sin tid som
möjligt till det berörda projektet. Så att färre
personer gör mer från varje organisation.

Tidplanen kan vara
pressad vilket leder till
uppgivenhet och
konflikter.

Tidplanen är orealistisk och inte
förankrad med de inblandade
parterna.

Låt alla vara delaktiga vid planeringen av
tidplanen så att man sätter sina egna tider
vilket skapar en ansvarskänsla för att hålla
sin egen tidplan. Tidplanen ska vara under
ständig utveckling men utan att minska
värdet av den, de tider som är satta skall
gälla.

Brist på engagemang
och framåtdriv i projektet.

Medarbetare känner sig inte lyssnade
på och att deras arbete betyder
något.

Viktigt att få alla i projektet att känna sig
lyssnad på och att deras kompetens är
viktig och behövs.

Dålig projektkultur.

Försök att skapa en projektkultur där alla
förstår den gemensamma målbilden och
arbetssätten som gäller. En miljö där man
delar med sig av sin kunskap och hjälper
varandra att komma framåt.
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Tabell 6.3. Fortsättning. Hämmande faktorer för flödeseffektiviteten gällande Organisation och ledning - entreprenör.

Hämmande faktorer
Otydlig projekteringsledning
leder till en långsam process.

Problem som har uppkommit
i andra projekt uppkommer
igen.

Orsaker
Ledningen är otydlig i
sin delegering.

Lösningar
Projekteringsledarens delegering måste vara specifik
och precis. Alla ska veta exakt vem som gör vad och
när det skall vara klart för att kunna fatta snabba
beslut.

Information från
ledningen
missuppfattas.

Se till att den bild som projektledningen förmedlar
också uppfattas på samma sätt som är tänkt. Var
tydlig med vilket resultat som förväntas och på vilket
sätt det ska uppnås.

Dålig teamkänsla i
gruppen leder till att
man inte hjälper
varandra.

Skapa en bra teamkänsla i projektgruppen som
skapar förutsättningar för att nya medlemmar i
projektgruppen snabbt kommer in i processen och
tankesätten så att gruppen på så sätt hjälper
ledningen med arbetet.

Dålig
kunskapsåterföring
mellan projektteam.

Gemensam struktur för att återföra kunskaper och
erfarenheter från fas 1 som är enkel att använda och
inte tidskrävande.

Underentreprenörer, projektörer och konsulters organisation och ledning
Ett stort problem i projekteringen är att man börjar arbeta för detaljerat för tidigt. Detta är extra
vanligt när medarbetarna är nya i partnering och dess arbetssätt, de förstår ej vikten av att få med sig
alla intressenter och behov i varje skede för att se om allt är uppfyllt. De vill inte heller visa sig
ineffektiva och arbetar därför också snabbt för att visa sin produktivitet, men detta blir en
suboptimering som leder till omtag i processen. För att skapa goda förutsättningar för att undvika
omtag är tydlighet i vad olika skeden och olika handlingar exakt ska innehålla viktigt. Projektörer kan
ha väldigt olika uppfattningar om vad till exempel en programhandling ska innehålla.
Arkitektens arbete är centralt och kritiskt i tidiga skeden och därför en flaskhals om dennes
arbetssätt eller organisation inte fungerar. De kan ha väldigt lite erfarenhet av partnering och är vana
att arbeta på i sin takt utan inverkan från andra intressenter. De måste förstå vikten av att arbeta i en
iterationsprocess där man börjar grovt och arbetar mot en högre detaljeringsgrad. Viktigt att de tar
del av teknikprojektörernas kunskap kring storlek på schakt och teknikrum samt att de hela tiden går
tillbaka till behovsanalysen och kravställningen för att stämma av.
Upphandlade konsulter och projektörer saknar ofta direkta incitament till att arbeta effektivt
eftersom de i dagens byggbransch har hög efterfrågan och kan därför diktera villkoren för ett avtal.
De upphandlas mest på löpande räkning utan någon incitamentsdel. Det blir därför väldigt viktigt att
hitta rätt personer som har ett naturligt driv framåt och arbetar effektivt utan incitament. De som
fungerar bra kommer att få återkommande uppdrag och de som inte fungerar kommer att sållas ut
med tiden.
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Tabell 6.4. Samlade problem med flödeseffektiviteten gällande Organisation och ledning - underentreprenörer, projektörer
och konsulter.

Hämmande faktorer
Vid projektering börjar man
arbeta för detaljerat för tidigt
vilket leder till omtag i
projekteringen.

Orsaker
Projektmedlemmar är ovana att
arbeta i partnering där
projekteringen sker i en
iterationsprocess, de är vana att
arbeta på i egen takt och vill
kanske visa att man arbetar
mycket.

Lösningar
Var tydlig med arbetssätten att börja
rita grovt och alltid kolla av att man
ligger i linje med behovsanalysen och
övriga berörda.

Olika uppfattningar om vad olika
skeden ska innehålla,
programhandling kan innebära
olika saker för olika personer.

Var tydlig med vad som ska tas fram i
vilket skede och vad de olika
handlingarna ska innehålla.

Svårt att få
UE/projektörer/konsulter att bli
motiverade till att arbeta
effektivt.

Det saknas incitament för
effektivitet då de ofta är
upphandlade på löpande räkning.

Svårt att upphandla på
incitamentsavtal p.g.a. dagens
högkonjunktur. Använd personer som
har ett naturligt driv framåt. Detta löser
sig själv med tiden, personer som är
ineffektiva kommer inte att anlitas
igen.

Processen stannar upp hos
arkitekten vilket är förödande i
projekteringen då denne spelar
en viktig och central roll.

Arkitektens organisation är inte
strukturerad och anpassad till
partnering.

Var tydlig med arkitekten om hur de
behöver organisera sig och hur deras
arbetssätt måste fungera i
partneringprojekt. Rätt personer på rätt
plats. De måste arbeta med kunskap
från teknikprojektörerna för att inte
behöva göra omtag i senare skede.

6.1.3 Strukturer och arbetssätt
Projektkontor
Projektkontoret anses av många respondenter vara navet i ett fungerande partneringarbete. För att
skapa goda förutsättningar för projektet bör utredningar om eventuellt bygglov, placering och
kostnader starta omgående så att etablering kan ske så snabbt som möjligt. Syftet är att i
gemensamma lokaler samla projektgruppen några dagar i veckan så att problem kan lösas och frågor
kan besvaras direkt när de uppstår. Det bidrar till en mer effektiv process och gör det möjligt för de
involverade komma och gå till och från korta möten vilket underlättar kommunikationen i projektet
avsevärt. Tiden däremellan är det viktigt att alla har arbetsplatser att arbeta vid, med det berörda
projektet alternativt andra uppdrag. Andra fysiska faktorer som är viktiga för ett fungerande
projektkontor är bra uppkoppling, kök, matplats och mötesrum.
För att arbetet på projektkontoret ska optimeras är det viktigt att förmedla varför en gemensam
arbetsplats etableras och vilka fördelar det medför. Beläggningen måste därmed också optimeras
och fungera dynamiskt så att rätt personer befinner sig på plats vid rätt tidpunkt. Ibland befinner sig
olika personer från samma bolag på plats vid olika tillfällen och då är det viktigt att de kommunicerar
väl med varandra för att undvika att de varje gång måste göra omstarter i deras arbete, det tar extra
tid från dem och de som måste hjälpa dem med information på projektkontoret.
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Tabell 6.5. Samlade problem med flödeseffektiviteten gällande Strukturer och arbetssätt - projektkontor.

Hämmande faktorer
Projektkontoret kommer inte
på plats i tid vilket skapar
sämre förutsättningar i
projektet då detta utgör
navet i ett lyckat
partneringprojekt.

Orsaker
Arbetet med att
organisera ett
projektkontor kommer
inte igång i tid.

Lösningar
Viktigt att sätta igång med arbetet kring
projektkontoret på en gång. Behövs bygglov? Var
ska det placeras? Kom överens om kostnaden med
beställaren och vem som är ansvarig för vad.

Medarbetare upplever det
svårt att arbeta på
projektkontoret vilket leder till
irritation och i slutändan
ineffektivt arbete.

Utrymmena på
projektkontoret är
undermåliga.

Se till att kontoret inrymmer både separata
arbetsrum och mötesrum. Meningen med ett
gemensamt projektkontor är att man ska finnas på
plats några dagar i veckan så att problem kan lösas
direkt. Man ska kunna gå på möten mitt i sitt
pågående arbete och enkelt kunna ta upp frågor som
uppstår med varandra så långdragna
mailkonversationer undviks.

Bemanningen på
kontoret inte anpassad
korrekt.

Anpassa projektgruppen efter olika skeden i
projektet. Det kan vara svårt för konsulter/projektörer
att alltid finnas på plats eftersom att de ofta har
många projekt igång samtidigt. Samla rätt
kompetens vid rätt tillfälle.

Tekniska förutsättningar
undermåliga.

Säkerställ från början att all teknik som behövs finns
på plats och att uppkopplingen är tillräcklig för
belastningen.

Vid stora projekt där
projektdeltagarna ibland
består av olika personer vid
olika tidpunkter från samma
bolag krävs det många
omstarter.

Brister i intern
kommunikation mellan
de inblandade.

Viktigt att säkerställa att samtliga grupper har en
välfungerande intern kommunikation så att
budskapet når fram till alla. Det är representanterna
på kontoret som har till uppgift att förmedla
informationen från projektet i alla led.

Informella beslut tas som
inte kommer till kännedom
för andra berörda vilket kan
leda till omtag i
projekteringen.

När man arbetar så nära
varandra på ett
projektkontor är det lätt
att informella beslut tas
vid fikabordet till
exempel.

Se till att det finns rutiner som möjliggör att alla
beslut/ändringar som tas informellt dokumenteras
och förmedlas till alla. Fråga/svar-system där alla
verkligen får ta del av alla svar så att ingen missar
något.
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Möten
Eftersom partnering är en mötesdrivande arbetsmodell är det viktigt upprätta en tydlig och kärnfull
mötesstruktur för att undvika ineffektivitet i projektet. Enligt flera respondenter är “rätt personer på
rätt möten” en avgörande faktor för att ett sådant system ska vara möjligt att upprätthålla. Det visar
på värdet av att sammansättningen av mötesgruppen är genomtänkt och att samtliga kallade gör sitt
yttersta för att infinna sig på mötet. Något som visat sig underlätta avsevärt när det kommer till just
möten är etableringen av ett gemensamt projektkontor. De gör det möjligt för de involverade att
arbeta med annat samtidigt som de finns tillgängliga för projektet när det behövs.
Det är dock viktigt att komma ihåg att beslut som tas under informella möten dokumenteras och
förmedlas till resten av arbetsgruppen. Det är också viktigt att bland annat förändra mötesstruktur
då behoven ändras. Det innebär att i tid avsluta en mötestyp som inte tillför värde eller att tydliggöra
vilka som bör vara där.
Tabell 6.6. Samlade problem med flödeseffektiviteten gällande Strukturer och arbetssätt - möten.

Hämmande faktorer
Möten leder till mycket
tidsspillan.

Orsaker
Fel personer medverkar vid
mötena.

Lösningar
Se till att rätt personer medverkar vid rätt möten.
Man lägger upp möten så att de frågor som kräver
mest deltagare ligger i början av mötet så att
deltagare kan avlägsna sig när deras roll är
avklarad. De som befinner sig mötena ska även ha
mandat att fatta de beslut som krävs. Endast en
representant per företag om det inte krävs olika
kunskaper från två olika personer till exempel.

Otydlig struktur och agenda.

Tydlig struktur och en kärnfull agenda, krävs en
mötesledare som styr åt rätt håll och som vågar
avbryta onödigt innehåll. Rätt frågor ska tas upp i
rätt sammanhang. Viktigt att alla medverkar på alla
möten de är kallade till för att inte påverka mötets
innehåll negativt.

Partnering kräver mycket
möten för att fungera vilket är
tidskrävande i sig.

Att arbeta på ett gemensamt projektkontor skapar
goda förutsättningar för effektiva möten samt att
man är flexibel att fortsätta med sitt arbete mellan
mötena på projektkontorets arbetsrum.

Kommunikation
Ett flertal respondenter har påpekat vikten av god kommunikation ut från projektet. Genom att börja
kommunicera utåt tidigt i processen, och informera även då allt går enligt plan, kan grupper som
berörs lugnas vilket skapar arbetsro i projektet. Det minskar också risken för att felaktig information
sprids. Tillsammans med beställare och kommunikatörer bör utredningar göras om vad som behöver
kommuniceras och på vilket sätt. Det kan handla om att skicka ut veckobrev eller leverera tydliga och
pedagogiska bilder som kan visas upp. Viktigt är att informationen och språket anpassas efter
mottagarna så att det mottas på rätt sätt.
Även kommunikation mellan medarbetare i projektet är av yttersta vikt för att skapa en effektiv
arbetsprocess.
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Tabell 6.7. Samlade problem med flödeseffektiviteten gällande Strukturer och arbetssätt - kommunikation.

Hämmande faktorer
Oroligheter bland berörda
intressentgrupper blir
tidsödande för projektet.

Orsaker
Brist på kommunikation
utåt från projektet.

Lösningar
Börja tänka kommunikation tidigt i projektet och
informera även om allt flyter på enligt plan. Detta
lugnar alla runt omkring och skapar arbetsro för
projektet. Detta kan exempelvis göras i form av
veckobrev som skickas ut.
Leverera bra, visuella och pedagogiska bilder som
man kan visa upp för allmänheten.
Tillsammans med beställaren och kommunikatörer
utreda vad som behöver kommuniceras och hur.
ByggDialog har en kommunikatör och många
gånger har även beställaren det. Anpassa
informationen och språket efter åhörarna så att det
mottas på rätt sätt.

Risk att beslut tas utan
beställarens och ByggDialogs
vetskap vilket gör att berörda
personer missar viss
information som berör deras
arbete.

Otydlig struktur över
beslutsfattande.

Vara tydlig med organisationens uppdelning och att
alla beställningar går igenom beställaren. Tydlig
struktur för hur beslut tas och hur de ska
dokumenteras.

Att målbilden i projektet är
tydlig men resultatet av olika
arbeten inte lever upp till
målbilden kan leda till många
omtag.

Hur man ska nå målen
är bristfälligt
kommunicerat.

Att man är tydlig med vilka arbetssätt man ska
använda i projektet och att alla medverkande får
berätta hur de ska göra för att nå de olika
målbilderna så att alla får förståelse för varandras
arbetssätt.

Problem i projektet upptäcks
sent vilket leder till omtag i
projekteringen.

Brist på öppenhet i
projektgruppen.

Bra projektkultur där kommunikationen fungerar bra
och alla i projektet ser helhetsbilden och har
kunskap om alla delar, där kan visuell planering
underlätta mycket. Att dela med sig av sin kunskap
till de andra i projektet är en nyckel.

Otillräcklig
kravställning på
deltagare i
projektgruppen.

Tydlig tidplan och kravställning från
projekteringsledningen.

Dålig koll på
projektgruppens
välmående och status.

Genomföra medarbetarundersökningar på gruppen
regelbundet för att upptäcka problem och
förändringar mot tidigare mätningar.

Otydlig tidplan och
struktur.

Tydlig tidplan och struktur över olika skeden i fas 1
och på vilka sätt frågor skall behandlas, vad
behöver vi veta när och är det relevant för det här
skedet? Det är lätt att börja arbeta med allt möjligt
direkt för att man vill få en snabb fas 1 men det kan
bli kontraproduktivt. Skynda långsamt.

Frågor och diskussioner sker i
fel skeden vilket är onödigt
tidskrävande.
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Granskning
För att granskningen ska bli genomförd är det viktigt att tydliggöra var ansvarslinjerna går. Nästintill
alla respondenter förespråkar att granskning sker i det digitala verktyget Bluebeam där ett projekts
handlingar kan lagras i online och ansvariga personer kan bjudas in till en digital granskningssession.
På så sätt blir samtliga involverade påminda om att göra sin del av arbetet. Bluebeam underlättar
också hanteringen av granskningen eftersom att dokumentation sker automatiskt. När det kommer
till granskning som sker utanför verktyg såsom Bluebeam är det viktigt att det finns en
granskningsrutin så att det är tydligt hur arbetet ska utföras och hur det ska dokumenteras. Om det
råder otydligheter kring hur granskningen ska gå till finns risken att arbetet inte utförs tillräckligt
noggrant så att man missar saker som sedan kräver omtag. För att ytterligare försäkra sig om att fel
ska upptäckas i tid kan granskningen göras i flera led genom att olika yrkesgrupper granskar
varandras arbete utifrån förmåga.
Tabell 6.8. Samlade problem med flödeseffektiviteten gällande Strukturer och arbetssätt - granskning.

Hämmande faktorer
Orsaker
Bristfällig granskning
Otydligt vem som har
leder till omtag i
vilket ansvar.
projekteringen.

Lösningar
Var tydlig med vem som är ansvarig för vad.
Genom att använda sig av Bluebeam-granskning kan
samtliga berörda personer bjudas in till en digital
gransknings-session där man dessutom kan se vem som är
inne och arbetar och allt dokumenteras.

Inte tydligt hur en
granskning ska gå till.

Arbeta fram en granskningsrutin som är lätt att använda
sig av där man granskar i flera steg. Granska varandra
utifrån förmåga hela tiden.

En granskning
dokumenteras inte vilket
gör att den kan glömmas
bort.

Använd alltid det granskningsverktyg som finns att tillgå, till
exempel Bluebeam. Om det inte används måste det finnas
en rutin för hur en utomstående granskning förs in i
dokumentationen.
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6.1.4 Budget och ekonomi
Eftersom partneringprojekt bygger på en föränderlig kalkyl som byggs upp parallellt med
handlingarna kan det hända att beställarens budget överskrids eftersom att det är svårt att göra en
exakt kalkyl innan det finns en färdig byggnad att räkna på. Detta kan leda till att nya budgetbeslut
måste fattas vilket man vill försöka undvika med tanke på de ofta långa beslutsvägarna som kan bli
tidsödande för projektet. För att minska risken för omtag är det viktigt att tidigt genomlysa
beställarens budget och utvärdera om den motsvarar deras förväntningar. Ibland kan en högre
produktionskostnad motiveras med en lägre förvaltningskostnad vilket kräver att ByggDialog
levererar rätt underlag till beställaren för att förstå livscykelperspektivet. Beställare har ibland
felaktig uppfattning om projektets prisbild, de jämför med liknande projekt som inte utförts i
samverkansformen vilket kan skilja sig då mycket av kostnaderna kan ligga i ändring- och
tilläggsarbeten till exempel. De har också troligtvis räknat på för stor del i byggherrekostnaderna
vilket leder till att det egentligen finns större utrymme till produktionen vilket bör undersökas tidigt
för att förhoppningsvis frigöra mer budgetutrymme. Visar det sig att kalkylen kommer att överskrida
budgeten i ett senare skede är det viktigt att upplysa beställaren om detta så tidigt som möjligt och
inte hoppas på att kostnaderna går att minska i ett senare skede.
Det är även vanskligt att för tidigt ge beställaren en kalkyl som sedan visar sig vara för låg och
kräva budgetomtag. Ge en tidig indikation på ett kalkylområde som är brett och baserat nyckeltal
från tidigare projekt som sedan med tiden blir mer exakt. Att arbeta med sannolikhet och statistik
enligt en osäkerhetsanalys med succesivmetoden kan vara en väg om beställaren tillåter. Det ger
hela tiden sannolikheten för olika prisbilder i olika skeden och blir mer precis med tiden. Om man
arbetar med nyckeltal är det viktigt att det råder samsyn kring dess innehåll och grund.
Att offentliga beställare arbetar med en fast budget kan ge många förseningar. Något som
ByggDialog kan påverka på sikt är att övertyga beställare att arbeta med en mer flexibel budget vilket
gynnar partneringprojekt och minskar förseningar, det kräver dock stor tillit från beställaren som är
van vid att en budget som är för stor utnyttjas. Ibland kan även beställare riskera att överstiga sin
totala årsbudget vilket kan leda till att ett projekt behöver skjutas upp till efter årsskiftet vilket skapar
väntetid, detta bör kontrolleras när ett anbud vunnits.
Partnering bygger på successiv kalkylering från alla partner och det är av största vikt att alla parters
bidrag till kalkylen består av riktiga nettokalkyler vilket inte alltid är fallet. Detta kan leda till att den
totala kalkylen blir missvisande och leda till budgetomtag i onödan. ByggDialog måste säkerställa att
alla projektmedlemmar är medvetna om vikten av nettokalkyler och att de förstår hur de ska arbeta
med dem. Avsättningar för risker bör göras helt öppet och gemensamt i en separat lista så att man
inte riskerar att det tas höjd för samma sak på flera ställen i kalkylen utan att man är medveten om
det.
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Tabell 6.9. Samlade problem med flödeseffektiviteten gällande budget och ekonomi.

Hämmande faktorer
Kalkylen överskrider
beställarens budget vilket
leder till att ett nytt
budgetbeslut måste tas.
Detta skapar lång väntetid
då offentliga beställares
beslutsprocesser är långa.

Orsaker
Beställaren hade bristfällig
kunskap eller fel prisreferenser
vid beslutet av budgeten vilket
gör att den inte står i paritet till
deras önskemål.

Lösningar
Genomlys beställarens budget tidigt genom att
jämföra med nyckeltal från tidigare projekt för
att se om den klarar de önskemål beställaren
har. I vissa fall kan en högre kalkyl legitimeras
med lösningar som ger lägre
förvaltningskostnader men det kan ibland vara
svårt att få beställare att förstå en
livscykelanalys av byggnaden.
Agera direkt när man ser att det kan bli ett
problem med budgeten istället för att hoppas
på att man ska kunna få ner kostnaderna
senare. Mycket går att förändra med
alternativa materialval t. ex, men bara till en
viss gräns.
Den del av budgeten som beställaren avsatt
till byggherrekostnader är inte alltid så hög
som de tror vilket kan ge mer utrymme till
projektkalkylen. De jämför med traditionella
upphandlingar. Försök att estimera
byggherrens omkostnader så tidigt som möjligt
för att validera dess riktighet.

Beställaren arbetar med en
fast budgetram.

Det kan förenkla om beställaren kan vara mer
flexibel med sina avsättningar, istället för att
fastställa exakt summa till ett projekt så kan
man fastställa en summa för investeringar
över t.ex. 3 år utifrån de saker man tror man
behöver investera i över denna period.
En lösning är om beställaren avsätter något
extra i budgeten till ett projekt men att man
styr mot den summa man tror att det ska kosta
för att undvika nya budgetbeslut vid ett
eventuellt överskridande. Detta kräver dock
full tillit från alla parter så att det ej utnyttjas.

ByggDialog ger en trolig kalkyl
som sedan inte visar sig
stämma.

När beställaren vill ha ett underlag för ett
ändrat budgetbeslut är det viktigt att den
siffran blir rätt så att det ej krävs ett ytterligare
omtag. Även fast beställaren vill ha ett
underlag så snabbt som möjligt bör man ge
detta beslut tid.
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Tabell 6.9. Fortsättning. Samlade problem med flödeseffektiviteten gällande budget och ekonomi.

Hämmande faktorer
Kalkylen överskrider
beställarens budget vilket
leder till att ett nytt
budgetbeslut måste tas.
Detta skapar lång väntetid
då offentliga beställares
beslutsprocesser är långa.

Orsaker
Partneringarbete bygger på
ständiga förändringar i
kalkylen.

Lösningar
Diskutera kalkylen i tidigt skede och ge hellre
besked direkt om det behövs ett nytt
budgetbeslut än sent.

Börja alltid kalkylen med grova ramar och arbeta
mot en mer detaljerad kalkyl med tiden. Arbeta
med sannolikheter och statistik.
Osäkerhetsanalys med successivmetoden ger
en sannolikhetskurva för olika kostnadsintervall.
Budgetbeslutet är taget flera år
innan och hänsyn till inflation,
höjda byggkostnader och
ändrade byggnadsregler har
inte givits tillräcklig höjd.

Beställaren måste ta hänsyn till detta vid
budgetbeslut.

Missvisande kalkyler på grund
av att alla bidrag till kalkylen
inte består av riktiga
nettokalkyler.

Informera tidigt kring vikten av riktiga
nettokalkyler för alla inblandade.
Vid upphandling av konsulter/projektörer som är
nya till partnering är det viktigt att hela
projektgruppen inte består utav nya utan att det
blandas upp med erfarna medlemmar som kan
bidra till att förmedla arbetssätten i partnering.

Beställaren måste skjuta
på projektstart.

De riskerar att överstiga sin
årliga totala budget.

Det enda man kan göra i ett förebyggande syfte
är att kontrollera med beställaren om projektet
ligger i riskzonen att behöva skjutas upp till
nästkommande år p.g.a. överskridande
årsbudget.

Verksamheten driver på för
dyrare lösningar än vad
som är rimligt. Vilket kan
leda till omtag i budget.

Med offentliga beställare är
risken stor för icke
marknadsmässiga internhyror
mellan kommunens
verksamhet och kommunens
fastighetsbolag vilket leder till
att kostnaden för vissa
lösningar som verksamheten
vill driva igenom inte slår
igenom på hyreskostnaden.

Se till att verksamheten och beställaren är i linje
med varandra och ta inga beslut grundade
endast på verksamhetens behov utan stäm alltid
av med beställaren.
Ha koll på internhyrorna och stäm av om de är
marknadsmässiga och var medveten om
konsekvenserna av det.

Svårt att få fram kalkyler
på olika skeden från
projektörer vilket leder till
en längre kalkylprocess.

De förstår ej hur man arbetar
med en föränderlig kalkyl som
kräver att man kan sätta pris
på olika delar av deras arbete i
olika skeden.

Var tydlig med kravställningen mot upphandlade
projektörer och att de behöver sätta upp
milstolpar, handlingsplan samt göra kalkyler på
olika skeden. De är ofta vana vid att bara arbeta
igenom ett helt projekt och fakturera löpande
timmar.

Omtag i projekteringen när
projektörer arbetar med för
dyra lösningar som ej ryms
i budgeten.

De saknar erfarenhet av att
arbeta med kalkyler i
partnering.

Viktigt att man i tidigt skede pratar ihop sig så att
samtliga projektörer är med på vad som gäller
och vilken budget man har att röra sig med och
hur deras kalkyl kan påverka hela projektet.
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6.1.5 Yttre faktorer
Politik
Politiken har stort inflytande på alla projekt. Det är de beslut som fattas politiskt som ligger till grund
för hur projektet utvecklar sig och som avgör om projektet kommer att vara genomförbart. Ibland
uppkommer nya lagar under det pågående arbetet i Fas 1 vilket kan förändra projekteringen. För att
undvika detta kan man göra en riskanalys i form av en kartläggning inom vilka områden det troligtvis
kan uppkomma nya lagar under arbetets gång. Ofta handlar det om nya arbetsmiljölagar.
I en del projekt ändras de politiska besluten under Fas 1. Det kan hända i projekt vilka berör stora
intressentgrupper, såsom vård och skolprojekt, där starka åsikter finns och därmed inflytande på
politiken. Genom att tidigt kommunicera utåt från projektet försäkrar man sig om att den
information som når allmänheten stämmer. Det minskar risken för missförstånd som kan orsaka
problem för projektet.
Eftersom att politiker sällan har den sakkunskap som krävs är det särskilt viktigt att ByggDialog
kommunicerar och levererar bra underlag till dem så att rätt beslut fattas. Säkerställ även att
beställaren och de politiska beslutsfattarna är eniga i sin målbild kring projektet så att de arbetar
tillsammans och inga förändringar sker på grund av bristen i deras kommunikation.
I vissa fall ligger en viss del i projektet till grund för det politiska beslutet. Om det sedan ändras
kan detta leda till stora omtag för projektet eftersom att det politiska beslutet inte längre är giltigt
och nya beslut måste fattas. Inledningsvis bör man ta reda på vad som ligger till grund för beslutet.
Vad är förutsättningarna för att projektet ska få genomföras? Vad stödjer beslutet? Vidare bör den
behovsutredning som görs vara så omfattande och noga utförd så att risken för att ändringar måste
göras minskar.
Tabell 6.10. Samlade problem med flödeseffektiviteten gällande Yttre faktorer - politik.

Hämmande faktorer
Förutsättningar i
projektet kan förändras
på grund av politiska
beslut.

Orsaker
Beslut kring nya lagar
under arbetets gång.

Lösningar
Gör en riskanalys där man kartlägger inom vilka
områden det troligtvis kan uppkomma nya lagar under
arbetstiden, ofta vanligt med arbetsmiljölagar. Var
ständigt uppdaterad.

vård- och skolprojekt berör
många intressenter som
kan ha starka åsikter kring
projektet och därmed
påverka sina politiker att ta
nya beslut.

Genom god kommunikation mellan projektet och
allmänheten minskar risken att missförstånd och
oroligheter uppstår bland berörda intressenter vilket i
sin tur medför minskad risk att de politiska besluten
ändras.

Beställaren har ej förankrat
projektets helhet med
politiken i kommunen.

Se till att beställaren har sina beslut väl förankrade i
det politiska och att de står fast vid samma målbild.
Även viktigt vid förändringar i projektet.
Förstå att politiker inte har den sakkunskap som krävs
och att det ställer krav på ByggDialogs leverans av
rätt underlag och bra kommunikation.
Undersök vad som ligger till grund för det politiska
beslutet. Vad är förutsättningarna för att projektet ska
få genomföras? Vad är det beslutet stödjer?

Valår och skifte av politiskt
styre.

Vid valår bör man vara medveten om att stora
förändringar kan ske och beredskap bör tas för detta
vilka förändringar som kan ske.
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Myndigheter
En förutsättning för att ett projekt kan starta är en giltig detaljplan för området. Om detaljplanen
saknas eller om nuvarande detaljplan måste revideras kan det leda till långa väntetider i projektet. I
en sådan situation kan ByggDialog driva på beställaren i frågan och upprätta ett nära samarbete med
kommunen för att underlätta arbetet med detaljplanen.
I en del projekt kan bygglovsprocessen dra ut på tiden vilket resulterar i förskjutning av
produktionsstarten. En orsak till detta kan vara att bygglovshandlingarna inte blir klara i god tid och
ansökan fortfarande är under behandling när produktionen är planerad att starta. I stora projekt kan
man redan i början av Fas 1 upprätta ett nära samarbete med bygglovsenheten. Genom att en
bygglovshandläggare är delaktig under processen blir det tydligt vilka underlag som måste tas fram
och frågor kan besvaras snabbt på plats. Vid upprättande av tidplan för projektet är det viktigt att
låta varje yrkesgrupp sätta sina egna tider. Det bidrar till en känsla av ansvar att hålla de tider man
kommit överens om vilket minskar risken att bygglovsansökan lämnas in för sent.
Det kan finnas särskilda lagar och krav att förhålla sig till i ett projekt. Det kan handla om
kulturminnen, en kommuns övergripande ambitioner eller ekosystemtjänster. Det sistnämnda har på
senare tid blivit aktuellt då boverket på uppdrag av regeringen har tagit fram en vägledning i hur
ekosystemtjänster kan beaktas i planering, byggande och förvaltning (Boverket, 2019)
Ekosystemtjänster). Under Fas 1 är det viktigt att undersöka krav och lagar vilka möjligtvis kan
inverka på projektet så att man från start kan ta hänsyn till detta och undvika omtag i ett senare
skede.
Bygglovsprocessen kan se olika ut beroende på var i landet ett projekt planeras. Det är därför viktigt
att tidigt undersöka förfarandet i den aktuella kommunen. Till fördel är att samarbeta med en lokal
arkitekt som har erfarenhet av bygglovsprocessen i den aktuella kommunen.
Processen kan bli utdragen om bygglovsansökan avslås av intressenter. Det är därför viktigt att från
start kommunicera utåt så att de som kan komma att ha invändningar på ansökan nås av rätt
information. Om det trots allt kommer in en överklagan kan man ta kontakt med den som valt att
bestrida ansökan för att förklara och förtydliga. Ofta beror det på missförstånd och överklagan kan
dras tillbaka.
I en del kommuner är det möjligt att påbörja produktionen med markarbeten och grundläggning så
fort marklovsansökan godkänns. Det innebär att Fas 2 kan starta i väntan på bygglovet förutsatt att
projekteringen av grunden är färdig.
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Tabell 6.11. Samlade problem med flödeseffektiviteten gällande yttre faktorer - myndigheter.

Hämmande faktorer
Produktionsstarten måste
skjutas upp i väntan på
bygglov.

Orsaker
Bygglovshandlingarna blir
inte klara i tid.

Lösningar
I stora projekt kan man upprätta ett nära
samarbete med bygglovsenheten redan i början
av Fas 1 (bygglovshandläggare som är delaktig
under processen) för att skapa en smidig
process och undvika omtag med bygglovet.
Tidigt undersöka PBL, KML, krav på
ekosystemtjänster (utemiljön), kommunens
övergripande ambitioner (styrdokument,
policys, krav på certifiering m.m.) så att inget av
detta upptäcks för sent.
I en del kommuner är det möjligt inleda Fas 2
med markarbeten och grundläggning så fort
marklovsansökan godkänts. Om så är fallet
innebär det att grunden bör projekteras helt
färdig så att produktionen kan dra igång i
väntan på bygglovet.

Bygglovsansökan
överklagas.

Från start kommunicera utåt med dem som kan
komma att ha invändningar på projektet.
Tag kontakt med den som lämnat överklagan
för att förklara och förtydliga. Ofta beror
överklagan på missförstånd och överklagan
dras tillbaka.

Lokala variationer av
bygglovsprocessen gör det
svårt att förutse den.

Var noga med att undersöka förfarandet i den
aktuella kommunen. Använd med fördel en
lokal arkitekt som har erfarenhet av den
aktuella kommunens bygglovsprocess.
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6.2 Dokumentstudier i projekt
I tabellerna 6.12 - 6.15 redovisas resultaten av de dokumentstudier som genomförts i 10 avslutade
projekt i syfte att beräkna flödeseffektiviteten på tre olika sätt utifrån givna antaganden i Fas 1 i
respektive projekt. Samtliga utvalda projekt består av nybyggnationer. Ett grönmarkerat nyckeltal
innebär hög effektivitet enligt antagna variabler och rödmarkerat innebär låg effektivitet. Värden
däremellan är markerade med orange.

Tabell 6.12. Nyckeltal på effektiviteten i 5 skolprojekt.

Tabell 6.13. Nyckeltal på effektiviteten vid alternativ beräkning i 5 skolprojekt.

Tabell 6.14. Nyckeltal på effektiviteten i 5 vårdprojekt.

Tabell 6.15. Nyckeltal på effektiviteten vid alternativ beräkning i 5 vårdprojekt.
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7. Analys
7.1 Flödeseffektivitet i produktbestämningsskedet
Att i komplexa byggprojekt skapa förutsättningar för god flödeseffektivitet i
produktbestämningsskedet är en utmaning. Enligt Lean-teorin (Modig & Åhlström, 2015) kan det
perfekta tillståndet i effektivitetsparadoxen endast uppnås vid maximal flödeseffektivitet och
resurseffektivitet samt total avsaknad av variation i projektets utformning, arbetssätt och resurser.
Se figur 7.1.
Generellt är byggprojekt en process med hög variation, det ena projektet är sällan det andra likt.
Vad gäller bostadsbyggande finns en större möjlighet att skapa upprepning och automation genom
modulbyggande och hög prefabriceringsgrad, dock kvarstår variationen av markförutsättningar.
ByggDialog har valt att specialisera sig inom samverkansformen partnering delvis för att kunna
hantera den höga grad av variation som finns i komplexa projekt som byggnation av pedagogiska
miljöer, vårdbyggnader och industrianläggningar. Att arbeta med partnering i sådana projekt kan
anses vara en Lean-strategi i den mening att man på grund av den stora variationen skapat en
arbetsform där fokus ligger på kundens behov och den slutgiltiga produkten.
I takt med att ByggDialog växer blir projekten allt mer utspridda över landet vilket medför att
företaget behöver hitta nya underentreprenörer och konsulter att samarbeta med i projekten. Det
resulterar i en oundviklig variation av projektgruppen (Ekeskär, 2016).
Resultatet av de intervjuer som gjorts visar på betydelsen av långvariga samarbeten med
personer som blir införstådda i ByggDialogs strukturer och arbetssätt som förmedlas av en tydlig och
enad projektledning. Att skapa en projektkultur med tydliga strukturer och arbetssätt är en nyckel till
minskad variation i utförandet trots att resurserna byts ut. Att begränsa denna variation är en
utmaning men kan med tiden minska när långa samarbeten kan utvecklas i större utsträckning.

Figur 7.1. Effektivitetsparadoxen i Fas 1.
(Matris anpassad till sammanhanget utifrån figur 4.2, ursprungligen Modig & Åhlström)

För att skapa god flödeseffektivitet krävs det att icke värdeskapande aktiviteter elimineras längs med
processen då produkten förädlas (Womack & Jones, 2003). För detta krävs en kartläggning av vilka
dessa aktiviteter är och vad som bidrar till god flödeseffektivitet. I resultatet (se kapitel 6) redovisas
den kartläggning och kategorisering som gjorts baserat på den information som framkommit under
genomförda intervjuer. Under följande rubriker diskuteras detta resultat följt av förslag på hur
flödeseffektiviteten skulle kunna öka.
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7.1.1 Projektets förutsättningar
Att identifiera kundens behov är nödvändigt för ett lyckat projekt och grundläggande inom Leanteorin. Det är produktens utformning utifrån kundens krav och förväntningar som ska vara
målsättningen med projektet i kombination med en effektiv process så att behoven kan tillgodoses i
tid. Rätt saker ska göras i rätt tid för att skapa ett effektivt flöde. Att påskynda processen kan leda till
omtag i utformningen (Modig & Åhlström, 2015). Under intervjuerna framfördes vikten av att tidigt
säkerställa kravställningen för projektet för att minimera risken att denna förändras när
projekteringen väl startat. Att hantera en förändrad kravställning under projekteringen kräver
flexibilitet och ett agilt arbetssätt (Wenell, 2010). Det framkom även att projekteringen gynnas av att
inte gå för fort fram i början så att tillräckligt med tid lämnas till behovsanalysen. Följande punkter är
förslag på åtgärder som skapar god flödeseffektivitet i Fas 1 vid utredning av projektets
förutsättningar.
●

●
●

●

●

Kvalitetssäkra verksamhetens, beställarens och förvaltningens kravställning för projektet. Är
allt genomlyst? Är de samstämmiga i sin kravställning? Finns det yttre faktorer som kan
påverka?
Gör en nulägesanalys där sedan tidigare kända problemområden undersöks.
Säkerställ att respektive projektorganisation har mandat att fatta de beslut som behövs i
projektet. Är sammansättningen av arbetsgrupperna genomtänkt så att alla synpunkter
kommer fram? Till exempel informella ledare och fackliga representanter.
Låt ovanstående delar ta tid så att det inte blir kontraproduktivt och man behöver projektera
om. Fastställ den gemensamma målbilden, arbetssätt och upphandlingsstrategi innan Fas 1
påbörjas med full bemanning.
Undersök noga markens beskaffenhet inom den tänkta fastigheten så att inga överraskningar
orsakar förseningar av projektet.

7.1.2 Organisation och ledning
I en samverkansform som partnering där många olika aktörer och discipliner ska arbeta tillsammans
mot ett gemensamt mål är organisationen och ledningen avgörande för genomförandet. Ledningen
behöver se till att beslut fattas, att processen avancerar och att värdeskapande aktiviteter tillförs
produkten (Fischer, Reed, Khanzode, Ashcraft, 2014). ByggDialog agerar projekteringsledare i sina
projekt och har stora möjligheter att styra processen mot en flödeseffektiv arbetsgång och fastställa
tydliga strukturer och arbetssätt. Svårigheterna ligger i att påverka andras organisationer och
integrera dessa i en gemensam projektgrupp. Mest problematiskt är det att styra en beställares
organisation eftersom de egentligen står över i den hierarkiska ordningen. Ibland behöver dock
beställaren för projektets bästa underordna sig i frågor som rör organisation av partneringprocessen
på grund av liten erfarenhet av arbetssättet. I dessa projekt påverkas processen även av hur
organisationer och ledning fungerar i hela den kommunala verksamheten, till exempel mellan olika
enheter såsom park och gata, kultur och fritid eller utbildningsenheten.
Den höga graden av variation i projektgruppens sammansättning är en utmaning som är svårt att
lösa, i ett perfekt tillstånd skulle ByggDialog ha alla aktörer som krävs anställda i bolaget och en och
samma beställare, vilket är uppenbart ohållbart. Däremot skapar vetskapen om denna variation
möjligheter att hantera denna på bästa sätt med en tydlig organisation och ledning.
Följande punkter är förslag på åtgärder som skapar god flödeseffektivitet i Fas 1 gällande
organisation och ledning.
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Beställare
●

●

●
●
●

Utvärdera beställaren redan i anbudsprocessen, kommer de klara att upprätthålla det
engagemang som krävs med denna samarbetsform? I vissa fall kan det vara motiverat att
avstå att lämna anbud. Generellt fungerar beställare av vårdprojekt i regioner/landsting
bättre än kommunala beställare av skolprojekt.
Var tydlig mot beställaren kring vad som kommer att krävas av dem för att
partneringprocessen ska fungera smidigt. Det krävs bland annat engagemang, tid, mandat att
fatta beslut, transparens och tillit.
Ge beställaren goda förutsättningar att fatta snabba beslut. Se till att de tillhandahålls rätt
underlag för beslutet och sätt upp en tidsfrist. Förklara konsekvenserna vid uteblivna beslut.
I de fall beställaren redan upphandlat vissa projektörer är det viktigt att dessa blir
införstådda i ByggDialogs arbetssätt och rutiner för att processen inte ska stoppas upp.
Beställaren bör i alla lägen bemötas med god ton för att relationen, som är viktig för
projektets framgång, inte ska äventyras.

Entreprenör
●

●
●
●
●

Vid sammansättningen av projektgruppen bör det beaktas att inte alla medlemmar är nya till
partnering. Om möjligt se till att det finns medarbetare med erfarenhet som kan bidra till att
utbilda gruppen och inspirera till rätt arbetssätt genom att agera förebilder.
Projektmedlemmarna bör även fungera i täta samarbeten personlighetsmässigt samt kunna
avsätta tillräckligt med tid och engagemang för projektet.
Tydlig projekteringsledning med precis delegering. Alla ska veta exakt vem som gör vad och
när för att kunna fatta snabba beslut. Se till att delegeringen uppfattas på rätt sätt.
Skapa en bra teamkänsla och projektkultur som är målinriktad, kunskapsdelande och
involverande för att underlätta tvärfackligt arbete.
Låt alla medlemmar vara delaktiga och bidragande till strukturer som tidplan för att skapa en
känsla av ansvar.

Underentreprenörer/projektörer/konsulter
●
●

●

●

Arbeta för att samma personer från varje organisation deltar i projektet så mycket som
möjligt (särskilt arkitekter och projektörer).
Arkitektens roll i Fas 1 är central och dess organisation bör därför kvalitetssäkras noggrant.
Säkerställ att de förstår arbetssätten och kan avsätta rätt resurser. Viktigt att de arbetar
iterativt och agilt med avstämning mot mål och med information från teknikkonsulter i tidigt
skede kring storlek på teknikrum, schaktstorlekar med mera.
Underentreprenörer/projektörer/konsulter bör upphandlas med incitamentsavtal baserade
på innehåll och funktion för en effektiv arbetsgång, om detta inte är möjligt ska de väljas som
besitter ett naturligt driv och engagemang.
Viktigt att alla projektörer inser vikten av att inte arbeta för detaljerat för tidigt för att
undvika omtag.
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7.1.3 Strukturer och arbetssätt
Strukturer och arbetssätt spelar en stor roll vid hantering av variation i utformning och
projektgruppens resurser (Womack & Jones, 2003). Om nya medarbetare i projektgruppen och nya
varianter av produkten alltid behandlas med tydliga strukturer och arbetssätt kommer dess negativa
inverkan på flödeseffektiviteten att minska. Detta skapar även förutsättningar för ett helt integrerat
informationsflöde med VDC och BIM samt integrerade processer. För att kunna implementera
arbetssätt och strukturer krävs det en tydlig ledning och organisation som utbildar i hur man ska
arbeta med detta.
Följande punkter är förslag på åtgärder som skapar god flödeseffektivitet i Fas 1 gällande
strukturer och arbetssätt.
●
●

●
●

●

●
●
●
●
●

Projektkontoret lägger grunden för ett väl fungerande samarbete. Ju snabbare det kommer
på plats desto bättre förutsättningar får projektet.
För att optimera arbetet på projektkontoret krävs mötesrum och separata arbetsrum för
möjligheten att arbeta fritt mellan möten. Viktigt är också att alla tekniska delar finns och
fungerar bra som till exempel uppkoppling, projektorer, kopiatorer med mera.
Sträva efter en dynamisk bemanning för anpassning efter behovet i projektets olika delar.
En av många fördelar med projektkontor är att man enkelt kan diskutera olika frågor och
fatta snabba beslut på plats. Detta kan dock ibland medföra att beslut inte dokumenteras.
För att lösningar och informella beslut ska förmedlas och inte falla i glömska krävs strikta
rutiner kring dokumentation i det aktuella verktyget (Apricon, Jira eller liknande).
Skapa en tydlig mötesplan så att samtliga berörda blir informerade om när de ska medverka
och i vilket syfte. Partnering kräver många möten. Därför är det av yttersta vikt att dessa
styrs bra med en tydlig struktur och agenda. Viktigt är också att de som medverkar har
mandat att fatta de beslut som krävs.
Förmedla vilka arbetssätt och verktyg som används i projektet och hur de ska tillämpas för
att ett optimalt resultat ska kunna uppnås.
Tydlig struktur kring beslutsfattande, vem fattar vilka beslut och till vem rapporteras det?
Tydlig tidplan och uppdelning mellan olika skeden i projektet. Vad innehåller respektive
skede och vad förväntas levereras?
Genomför mätningar av måluppföljning och arbetsklimat för att upptäcka problem och göra
förändringar i tid.
Granskning av handlingar är en central del i projekteringsarbetet. För att den ska bli utförd är
det viktigt att tydliggöra vem som är ansvarig för vilken del. Granskningarna görs med fördel i
ett digitalt verktyg såsom Bluebeam eller liknande där allt automatiskt dokumenteras.

7.1.4 Budget och ekonomi
Projektbudgeten kan orsaka långa väntetider och stanna upp processens flöde totalt om ett
budgetomtag krävs av beställaren. Partnering bygger på ständig omkalkylering och iteration vilket
ibland kan leda till att fastställd budget inte räcker. Budgetbesluten fattas ofta i politiska
sammanhang i en kommun eller region/landsting och beslutsprocessen är lång. Omtag i budgeten
kan få förödande konsekvenser för tidplanen i ett projekt. Därför är det mycket viktigt att arbeta för
att undvika detta. Ett budgetutrymme beskrivet som ett intervall (till exempel 150 - 175 miljoner
kronor) skulle underlätta processen avsevärt men det skulle kräva stor tillit från beställaren att
entreprenören inte utnyttjar den rörliga budgeten utan verkligen strävar efter att bygga så prisvärt
som möjligt. Långsiktiga samarbeten som strategisk partnering skapar goda förutsättningar för detta.
Följande punkter är förslag på åtgärder som skapar god flödeseffektivitet i Fas 1 gällande budget
och ekonomi.
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●

●
●
●
●
●

●

Genomlys beställarens budget tidigt och jämför med nyckeltal från liknande projekt. Det är
dock viktigt att inte förhasta presentationen av egen kalkyl så att beställaren får en felaktig
bild som senare förändras till det sämre. Beställaren placerar ofta en större del i
byggherrekostnader än nödvändigt. Detta bör därför undersökas för att eventuellt frigöra
mer budgetutrymme.
Om ett livscykelperspektiv kan motivera en högre investeringskostnad bör detta beaktas.
Viktigt att underrätta beställaren så fort det framkommer att budgeten inte är tillräcklig
istället för att avvakta och hoppas på att det går att sänka kostnaderna i ett senare skede.
Om ett budgetomtag blir nödvändigt är det viktigt att den nya kalkylen är så korrekt som
möjligt för att undvika ytterligare omtag.
Eftersträva långsiktiga samarbeten med beställare för att förmå dem att övergå till rörligare
budgetramar.
Arbeta med sannolikheter och statistik i kalkylarbetet. Osäkerhetsanalys med
successivmetoden ger en sannolikhetskurva för olika kostnadsintervall i olika skeden och blir
med tiden mer precis.
För att kalkylen ska bli så korrekt som möjligt bör samtliga involverade förstå vikten av att
alla bidrag verkligen består av nettokalkyler och att de förväntas bidra med
kostnadsprognoser på olika delar och skeden av deras arbete.

7.1.5 Yttre faktorer
Det finns alltid en rad olika yttre faktorer som mer eller mindre påverkar projekten. Dessa kan vara
svåra att förutspå eftersom de varierar från projekt till projekt. I förebyggande syfte kan man göra en
riskanalys av vad som kan komma att ha inverkan på projektet under genomförandet för att skapa sig
goda förutsättningar att hantera detta om situationen uppstår. Till fördel är att samarbeta med
personer med erfarenhet av liknande uppdrag i den aktuella kommunen, exempelvis en lokal
arkitekt.
Följande punkter är förslag på åtgärder som skapar god flödeseffektivitet i Fas 1 gällande yttre
faktorer.
●
●
●
●
●

Riskanalys kring vad som kan påverka projektet: nya lagar, berörda myndigheter,
översiktsplaner, detaljplaner, miljöpolicys med mera.
Tydlig kommunikation och förankring av projektet med allmänheten, lokala politiker och
berörda myndigheter.
Upprättande av ett nära samarbete med bygglovsenheten.
Möjliggör start av markarbeten om bygglovet dröjer.
Undersök det lokala bygglovsförfarandet noga och upphandla med fördel en arkitekt med
erfarenhet av detta.
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7.4 Förbättringsprocess för Fas 1
En nyckel inom Lean, agil projektledning och IPD enligt CIFE på Stanford University är att alltid
eftersträva perfektion och förbättring i processerna. Vad kan då ByggDialog göra för att skapa en
flödeseffektiv Fas 1 på lång sikt?

7.4.1 Lärande och kunskapsåterföring
För en utveckling av Fas 1 krävs det bland annat att all kunskap som skapas i projekten kommer nya
projekt till gagn (Nyman, 2010). Kunskapsåterföringen måste standardiseras för att kunna spridas på
bästa sätt inom organisationen. Enligt Roberth Sundhäll (personlig kommunikation, 10-05-2019) och
Rogier Jongeling (personlig kommunikation, 2019-04-17) kan verktyg som Jira fungera för att skapa
en sådan standardiserad kunskapsåterföring. Jira är ett ärende- och projekthanteringssystem för
agila arbetsmetoder (Jira, 2019). Om ett sådant program användes i alla projekt skulle ackumulerad
information kunna användas för delning av kunskap mellan projekt. Enligt Jongeling skapar
användandet av digitala verktyg och processer med tydliga standarder möjlighet att applicera
maskininlärning på den samlade datamängden. Detta skulle skapa förutsättningar för att verktyget
skulle kunna effektivisera och optimera ärendehanteringen under ett projekt utifrån insamlad
kunskap från flertalet projekt.
Utbildning och ständigt lärande är en del i att eftersträva perfektion. I denna studie deltog vi i
utvecklingen av en kommande internutbildning som ska användas för att utveckla medarbetares
arbete i Fas 1 och standardisera processen för denna. En sådan internutbildning är ett utmärkt forum
för att medvetandegöra medarbetare om vikten av att fundera kring flödeseffektiviteten vilket
skapar värde för ByggDialog i slutändan då Fas 1 blir så effektiv som möjligt. Verksamhetsidén bygger
på att komma till produktion inom rimlig tid och ByggDialogs varumärke bygger på en specialitet
inom partnering där Fas 1-arbetet är kärnan.
Att utbilda projektmedlemmar och andra berörda intressenter kring ett projekt i möjligheterna
och vinsterna med en flödeseffektiv partneringprocess har visat sig i resultatet vara en viktig del för
att skapa en enig målbild. Att vara tydlig och förmedla hur arbetet ska gå till samt skapa standarder
för arbetssätt och verktyg är även det grunden för effektivitet.

7.4.2 Nyckeltal flödeseffektivitet
För att kunna utvärdera och mäta om processen i Fas 1 är flödeseffektiv krävs något sorts mätetal
eller indikator. För att mätetalet ska bli så korrekt som möjligt krävs det att man kan utläsa all
nedlagd arbetstid i projektet och även värdera densiteten i den. I det här arbetet har en enkel
beräkning på flödeseffektiviteten genomförts i 10 renodlade nybyggnadsprojekt, varav 5
vårdbyggnader och 5 skolor, se tabell 7.1 - 7.4. Vidare har också beräkningar gjorts vilka bara tar
hänsyn till effektiviteten.
I den första ansatsen prövas möjligheten att beräkna flödeseffektiviteten vilket krävde att ett
antal antaganden låg till grund för beräkningen. Antaganden är att all nedlagd tid i projektet var
värdeskapande och att samtliga nedlagda kostnader i Fas 1 bestod av arbetad tid. Dessa antaganden
gjordes på grund av att den data inte fanns att tillgå på ett enkelt sätt. ByggDialog genomför för
tillfället ett byte av affärssystem och enligt dem kommer det nya systemet att kunna ge data på all
nedlagd arbetstid i projektet vilket skapar möjligheter för dem att mäta detta noggrannare i
framtiden. Mätetalet i tabellerna är framtagna så att ett högre tal skulle kunna indikera på hög
flödeseffektivitet och ett lågt tal på dålig flödeseffektivitet. Kort genomloppstid med mycket nedlagd
arbetstid räknas som god flödeseffektivitet med justering för storleken på projektet. Eftersom detta
mätetal i nuläget är framtaget på relativt svaga grunder så bör endast de stora avvikelserna från
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varandra ges betydelse och inte de exakta värdena. För att detta i framtiden skall ge någon betydelse
i ByggDialogs förbättringsprocess av Fas 1 så krävs en djupare utredning och ett mycket större antal
projekt behöver ligga till grund för datainsamlingen.
Tabell 7.1. Nyckeltal på effektiviteten i 5 skolprojekt.

Tabell 7.2. Nyckeltal på effektiviteten i 5 vårdprojekt. * Projekt ej jämförbara med övriga på grund av andra förutsättningar
i kostnadsbasen. Projekteringskostnaden debiterades beställaren och dessa värden finns ej att tillgå.

Figur 7.2. Stapeldiagram över nyckeltal i tabell 7.1 och 7.2.

För att få en förståelse för varför nyckeltalen såg ut som de gjorde fick de ansvariga projektcheferna
delge oss information om projektets Fas 1 och om något kunde förklara den låga eller höga
flödeseffektiviteten.
 Tiundaskolan som fick lägst nyckeltal bland skolorna kan eventuellt delvis förklaras med att
de var tvungna att arbeta med två olika förslag samtidigt i projekteringen.
 Odenslunda som fick högst visade sig ha en effektiv Fas 1 men det kan möjligtvis skett på
bekostnad av kvalitén då det visade sig att konstruktören missat en pålning under grunden.
Detta ledde till en del efterarbete och en försenad inflyttning för verksamheten. Dock kan
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detta mycket väl vara ett misstag som skulle skett ändå och inte berodde på hög
flödeseffektivitet.
Trönningeskolan som också fick ett relativt lågt nyckeltal då de fick vänta på att detaljplanen
skulle färdigställas.
BK Skövde och R-huset Mölndal visade sig inte innehålla några projekteringskostnader då
beställaren redan utfört dessa delar (AB). Därför borde dessa projekt inte ingå i en jämförelse
med de andra projekten eftersom den låga kostanden i Fas 1 påverkar nyckeltalet negativt.
P-blocket Skövde och AS-blocket Skövde är jämförbara med varandra då de löpte parallellt. Pblocket har ett bättre nyckeltal och det kan förklaras med att de använde en arkitekt som
arbetade mer effektivt än i AS-blocket samt att P-blocket innehöll mindre tekniskt avancerad
utrustning.
Tand. Skövde var en upprepning på BK-Skövde vilket brukar innebära att processen blir mer
flödeseffektiv men eftersom BK inte innefattar rätt kostnader i Fas 1 så kan de ej jämföras.
Dock så har Tand ett väldigt bra nyckeltal vilket borde bero på upprepningseffekten.

Vid en vidareutveckling av denna metod att mäta flödeseffektiviteten bör man fundera kring
korrektionsfaktorer för vissa händelser och förutsättningar. Man bör ha en faktor för hur
teknikintensivt projektet är för att de ska vara jämförbara med varandra. En faktor bör även tas fram
när beställaren vill arbeta med två förslag parallellt vilket kan anses vara värdeskapande extraarbete
då det är något som beställaren initierar. Generellt bör olika händelser och aktiviteter graderas
utifrån dess nivå av värdeskapande vilket dock kan vara ett alldeles för krångligt och tidskrävande
projekt.
De två andra beräkningarna av nyckeltal i tabell 7.1 och 7.2 på samma 10 projekt grundar sig inte i att
beräkna flödeseffektiviteten där hänsyn tas till densiteten i värdeöverförandet utan endast
effektiviteten beräknas. Detta medför en mycket enklare beräkning som är snabbt genomförbar efter
avslutat projekt. Detta skapar förutsättningar för att det ska bli användbart i utvärderingen av
genomförda projekt och till användning för sannolikhetsberäkning av tidsram i kommande projekt.
Samma beräkning genomfördes med två olika värden, antingen genomloppstid/BTA eller
genomloppstid/produktionskostnad. Detta med anledning att fånga upp en mer avancerad
byggnation genom produktionskostnaden som inte syns vid beräkning med BTA. Nyckeltalet med
produktionskostnaden ger oss då en mer relevant jämförelse men vilket värdena i tabellerna nedan
visar så är proportionerna på talen lika ändå. Eftersom detta värde skall värderas mer utifrån
förhållandet till varandra än dess exakta värde ger båda nyckeltalen värdefull information.
Värdena på nyckeltalen visar på hur snabbt Fas 1 kan genomföras i förhållande till projektets storlek
till skillnad från den första ansatsen där nedlagd arbetstid i Fas 1 användes för att beräkna
flödeseffektiviteten. Skillnaden består också i att inga antaganden behöver genomföras vilket ökar
riktigheten i värdet. Ett lågt tal indikerar hög effektivitet och ett högt tal låg effektivitet.

Tabell 7.3. Nyckeltal på effektiviteten i 5 skolprojekt.
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Tabell 7.4. Nyckeltal på effektiviteten i 5 vårdprojekt.

Figur 7.3. Stapeldiagram över nyckeltalet Genomloppstid/Produktionskostnad
i tabell 7.3 och 7.4.

Figur 7.4. Stapeldiagram över nyckeltalet Genomloppstid/BTA i tabell 7.3 och 7.4.
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7.4.4 Långsiktig målbild
Det långsiktiga målet med utvecklingen av Fas 1 är att eliminera alla icke värdeskapande aktiviteter
och skapa den bästa möjliga produkten till lägsta möjliga pris som möter kundens behov i en helt
flödeseffektiv process. För att nå de målen krävs det en helt integrerad process lik den CIFE på
Stanford beskriver (Fischer, Reed, Khanzode, Ashcraft, 2014) och Rogier Jongeling på Plan B.
●
●
●

Ett helt integrerat informationsflöde där BIM är centralt för att samla information på ett
ställe genom hela byggnadens livslängd från projekteringsskedet till förvaltningen.
En helt integrerad organisation där samarbetsformen partnering skapar en bra grund och
nycklarna är projektkontor, öppenhet, tvärvetenskapligt samarbete och utbildning.
Integrerade processer (granskning, tidplan, kalkyl, fråga/svar med mera) som bygger på
standarder och digitala verktyg samt arbete enligt VDC. Alla processer genomförs enligt
samma standard i samma verktyg för att skapa användbara data för analys och
kunskapsåterföring.

Detta skapar möjligheten att uppnå målen med en högpresterande hållbar byggnad som har helt
integrerade system vilket gynnar brukaren, förvaltaren och miljön i allmänhet.
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7.5 Möjligheter och risker vid fokusering på flödeseffektivitet
7.5.1 Möjligheter
Flödeseffektivitet handlar om att skapa den bästa produkten för kunden samtidigt som processen dit
blir så effektiv som möjligt. Nuförtiden varnas det för att vi bygger med sämre kvalité än för 60 år
sedan (Lind & Stenberg, 2017) och vi har de dyraste byggkostnaderna i EU (Eurostat
byggkostnadsindex, 2016). Vid fokus på flödeseffektivitet i samarbetsformen partnering skapas goda
förutsättningar för att skapa en byggnad med hög kvalité till bästa möjliga kostnad. Enligt forskarna
på Stanford University (Fischer, Reed, Khanzode, Ashcraft, 2014) är en samarbetsform som
partnering med integrerade processer och system en metod för att uppnå målet av en “High
Performance Building”. ByggDialog bygger mycket skolor och vårdbyggnader vilket då resulterar i att
det skapas bättre pedagogiska miljöer för barnen och bättre vårdmiljöer för allmänheten. I dessa
projekt används för det mesta skattemedel vilket gör det ännu viktigare att eliminera icke
värdeskapande aktiviteter i Fas 1 som då kostar skattebetalarna pengar i slutändan.
För ByggDialog möjliggör kortare Fas 1-processer med högre densitet i värdeöverföringen en ökad
omsättning och därmed också högre resultat. Beställare som upplever ett partneringprojekt
tillsammans med ByggDialog som fungerar effektivt, till rätt kostnad och kvalitet och som möter
verksamhetens/brukarens behov kommer med stor sannolikhet vilja fortsätta sitt samarbete och tala
väl om företaget.

7.5.2 Risker
En stor risk med att eftersträva flödeseffektivitet är att för stort fokus ligger på genomloppstiden. Det
visade sig vid beräkningen av Odenslunda skola. Genomloppstiden var kort och flödeseffektiviteten
den högst uppmätta trots att projektet hade drabbats av problem som uppdagats strax innan
slutbesiktning på grund av brister i konstruktörens beräkningar. Fokus på flödeseffektivitet handlar
förutom om kort genomloppstid att skapa kvalité och värde i utförandet och tillgodose kundens
behov.
I denna rapport har vi valt att endast studera ett flöde som innehåller flera processer. Det flödet
ingår dock i ett större flöde med överlämningar mot andra processer som vi inte studerat var för sig
eller som en enhet vilket bör göras (Modig & Åhlström, 2015) för att inte skapa en suboptimering. Vi
har dock tagit hänsyn till processens mottagande från beställaren samt processen överlämning till
produktionen men det pågår även parallella delprocesser som inte tagits hänsyn till. För att skapa en
helt integrerad organisation och processer som är så flödeseffektiva som möjligt så krävs det att man
beaktar helhetsbilden enligt Rogier Jongeling.
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8. Slutsatser
8.1 Flödeseffektivitet
En kartläggning av aktiviteter som hämmar flödeseffektiviteten har gjorts och de har analyserats med
grund i teorier såsom partnering, Lean, IPD och agila metoder. Detta har föranlett ett antal förslag på
hur flödeseffektiviteten kan öka och hur man på ByggDialog kan arbeta på lång sikt för att förbättra
denna process. Övergripande handlar förslagen på förbättring om följande:







Behoven och kravställningen för projektet bör vara grundligt genomlyst innan arbetet kan
börja.
Projektmedlemmar och övriga inblandade måste dela en gemensam målbild samt förstå
arbetssätten med öppenhet och kunskapsdelning.
Långsiktiga samarbeten med beställare, entreprenörer/projektörer och konsulter gynnar
förädlingen av processen i Fas 1 och i förlängningen hela projektet.
Produktframtagningen bör ske iterativt och tvärfackligt.
Man bör sträva mot en ökad digitalisering av processen med BIM och VDC för att skapa mer
integrerade informationsflöden, organisationer och processer.
Skapa en hög medvetenhet kring flödeseffektivitet och en systematisk förbättringsprocess
med kunskapsåterföring för Fas 1.

8.2 Nyckeltal
Möjligheten att utvärdera flödeseffektiviteten i Fas 1 med ett nyckeltal undersöktes där tre olika
beräkningar utvecklades och togs fram. Målet var att nyckeltalet skulle ge en indikation på om
projektets Fas 1 haft hög eller låg flödeseffektivitet. Detta visade sig medföra svårigheter och vissa
antaganden fick göras på grund av den begränsade data som fanns tillgänglig vid tillfället. Den stora
svårigheten låg i att definiera värdeskapande tid. Det två andra beräkningarna tog därför ansats mot
att endast beräkna effektiviteten i förhållande till projektets produktionskostnad eller BTA. Dessa
föranleder också en enklare beräkningsgång med tillgängliga data för den projektansvarige vilket
skapar mer användbarhet i utvärderingen av projekt.
Detta bör ses som en start till att börja fundera kring projektens flödeseffektivitet och den
grundläggande ansatsen till beräkning kräver ett djupare arbete för att på sikt kunna användas vid
ett projekts utvärdering.
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9. Rekommendationer
I den här studien tar vi utgångspunkt i flödeseffektiviteten som helhet i Fas 1. Det har gett en rad
exempel på var problem uppstår vilket beskrivits i resultatdelen. För att fördjupa förståelsen för hur
flödeseffektiviteten kan förbättras i Fas 1 bör delprocesser studeras var för sig i nästa steg. Exempel
på delprocesser som bör beaktas är kalkylarbetet, miljöarbetet, inköp, politiska/myndighetsprocesser samt hur samverkan med verksamheterna kan genomföras med ett effektivt
flöde. Delprocesser måste dock alltid jämföras och relateras mot en helhet där värdeskapandet för
kunden står i centrum.
Att på lång sikt arbeta med större digitalisering i hela kedjan för att uppnå helt integrerade processer
och informationsflöden som blir mätbara och skapar bra underlag för analyser av olika slag. På det
sättet kan upparbetad kunskap i ett projekt utvecklas vidare i alla projekt och skapa en effektiv
förbättringsprocess. Möjligheten att utveckla ett nyckeltal på flödeseffektiviteten i Fas 1 bör studeras
djupare när de nya projektsystemen införs och det skapas mer precisa data från projekten. En
projektlogg där alla projektmedlemmars arbetade tid loggas skulle underlätta beräkningar och
övergripande ge mer kontroll över processens effektivitet. Man bör även studera möjligheten för
olika korrektionsfaktorer vid beräkningarna beroende på projektens olika förutsättningar.
Tills vidare kan dock de två senare beräkningarna användas för att enkelt och snabbt utvärdera
ett projekts effektivitet i förhållande till storlek.
ByggDialog bör även i till exempel akademimodulen som handlar om projekteringshandledning
förmedla tankesätten kring flödeseffektivitet och fördelarna med den för bolaget på sikt. Om alla
medarbetare delar tankesätten och en helhetsbild kan det gynna förbättringsprocessen på sikt.
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Bilagor

59

Bilaga 1

Intervjuplan
Bakgrund
I vissa projekt drar Fas 1 ut på tiden. Orsakerna kan vara många och inte alltid påverkbara av
projektet. När projekt stannar av eller tappar rytmen och flytet i Fas 1 riskerar också det engagemang
och framåtdriv som byggts upp gå förlorat men framförallt försvårar det för ByggDialog att planera
produktionsresurser, prognostisera tillväxttakt, omsättning och resultat. I värsta fall kan en utdragen
Fas 1 kräva en kostsam forcering av produktionen för att man ska klara ett fastställt slutdatum.
I det aktuella examensarbetet kommer en undersökning/kartläggning göras om vilka delprocesser
och händelser som i upprepade fall påverkar flödeseffektiviteten i Fas 1 i ByggDialogs projekt och på
vilket sätt den kan öka. Flödeseffektivitet är summan av värdeskapande processer i relation till
genomloppstiden. Denna undersökning/kartläggning kommer att genomföras i form av intervjuer
med ett tiotal nyckelpersoner.

60

Frågeställningar


Berätta lite kort om din yrkesverksamma bakgrund.



Vad har din roll varit? (i Fas 1 för ByggDialog) Om inte i ByggDialog, andra partneringprojekt.



Vad är din spontana reaktion på ämnet?



Vad brukar enligt dig få processen att stanna upp/tappa tempo? (konkreta exempel och
förslag på förbättringar). Anser du att dessa ändå var värdeskapande för projektet eller inte?

Specifika frågor angående nedan tidigare kända problemområden som hjälp:
-

Politiska beslut/ändrad beställning kräver sena omtag

-

Myndigheter, långa beslutsvägar, bygglovshandlingar kommer inte iväg i tid

-

Arkitekten kommer inte igång i tid och man tar in för många installationsresurser för tidigt

-

Man blir för detaljerad för tidigt i processen

-

Verksamheten och beställaren inte i linje med varandra

-

Många sitter av tid på projektkontoren, mer dynamisk beläggning

-

Partnering kräver många möten men måste styras bra för att bli effektiva

-

Kommunikation med intressentgrupper inte tydlig nog

-

Mål och styrdokument som inte är kända vid start av Fas 1, kommer upp senare och kräver
omtag

-

Överklagan på projektet försenar

-

Beställarens representanter, har ibland inte tillräckliga mandat, tid eller kompetens

-

Förändring i budget från beställare, beställarens budget räcker inte när slutgiltig kostnad är
framtagen

-

Infekterad bakgrund/historik i projektet

-

Låsningar mellan stödintressenter som upptäcks för sent, såsom gatuenhet och VA t.ex. eller
andra interna stridigheter hos kommunen

-

Mycket svårare med projektörer som är upphandlad av beställaren än av UE

-

Markförhållanden, dåliga underlag vid val av tomt



Vad skapar en effektiv process som löper på smidigt (flödeseffektivt)? Konkreta exempel
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Vad kan man konkret göra för skapa ett ännu mer effektivt flöde i Fas 1?



Vilka arbetsmoment/processer i Fas 1 anser du är direkt icke värdeskapande, finns sådana?



Finns det moment som är påtagligt tidskrävande/långsamma men ändå värdeskapande för
projektet?



Ser du några skillnader mellan olika typer av projekt (vård eller skola) när det kommer till
problem som kan få processen att tappa tempo?



Vad kan du i din roll tillsammans med dina kollegor i projektet göra för att bidra till en smidig
Fas 1?



Har det funnits incitamentsstrukturer för din roll att arbeta effektivt och värdeskapande? Hur
såg de ut? Om inte, hur skulle sådana kunna se ut?



Kan något i ByggDialogs sätt att organisera och leda partneringarbetet ändras, och vad skulle
det i så fall vara?
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