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nom Luleå tekniska universitet,
LTU, har Forskargruppen för Pro-
duktionsledning utvecklat ett ram-
program för forskningsområdet be-

ställarrollen. Verksamheten vid forskar-
gruppen har hela byggprocessen i fokus
från produktbestämning, produktfram-
tagning till produktanvändning.

Den bärande idén för forskargruppens
verksamhet, i grundutbildning, forskar-
utbildning, forskning och näringslivs-
kontakter, är att finna ny kunskap, nya
system och verktyg som möjliggör för be-
rörda aktörer att effektivisera hela bygg-
processen. Syftet med enhetens forsk-
ning är att bidra med kunskaper som kan
ge en effektivare byggprocess med högre
produktivitet och lägre produktionskost-
nader samt ökad kundnytta. 

Varför fokus på byggherren?
Ett av projekten inom ramprogrammet
fokuserar på byggherren som föränd-
ringsagent. Syftet med forskningsprojek-
tet är att klarlägga vilka hinder och driv-
krafter som påverkar byggherren för att
kunna agera som en förändringsagent.

Rollen som byggherre – den ursprung-
liga betydelsen av ordet byggherre har
rötter ifrån 1600-talet, ”den som härskar
på bygget” – blir allt viktigare på en allt
mer avreglerad marknad och med en
ökad kundfokusering. I en skrift framta-
gen av Kungliga Ingenjörsvetenskaps-
akademien, IVA, ”Byggherren med kun-
den i fokus”, beskrivs byggherren som be-
ställare av byggbranschens tjänster som
”spindeln i nätet” genom att hantera krav
och relationer till fyra olika områden som
kommenteras i det följande.

Byggherrens relation till samhället
Begreppet byggherre som definition åter-
finns i plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 1 §:
”Den som för egen räkning utför eller låter
utföra byggnads-, rivnings- eller markar-
beten (byggherren) skall se till att arbete-
na utförs enligt bestämmelserna i denna
lag och enligt föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen.”

Definitionen innebär att om det inte finns
någon form av byggprocess så finns det
inte någon byggherre heller. Plan- och

bygglagen, PBL, från år 1995 innebär att
ansvaret för kvalitets- och miljöfrågor
ligger hos byggherrarna. Lagen innebär
också att ansvaret för att det bebyggda har
en arkitektonisk formgivning ligger hos
byggherrarna. Bestämmelserna i miljö-
balken (1998:808) innebär att även om
det är entreprenören som orsakat skadan,
kan den som beställt arbetena, det vill
säga byggherren, helt eller delvis bli er-
sättningsskyldig.

I PBL finns även en koppling till kraven
på byggnaders tekniska egenskaper som
finns inskrivna i Lagen om tekniska egen-
skaper hos byggnadsverk, BVL. En annan
aspekt som inte får underskattas är bygg-
herrens kunskap och kompetens för att
hantera opinioner. Utmaningen är att ge-
nomföra projekt så att så många externa
krav som möjligt uppfylls.

För offentliga byggherrar finns
särskilda krav i till exempel Lagen om of-
fentlig upphandling, LOU.

Byggherrens relation till ägaren
Byggherren påverkas genom de värder-
ingar som organisationens ägare repre-
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senterar. Här förekommer många olika
varianter av hur byggherren och ägaren
relateras till varandra. I vissa fall kan
byggherren och ägaren vara synonyma,
medan i andra fall så är ägaren relativt dif-
fus för byggherren, till exempel om ägan-
det är en pensionsstiftelse, bank, försäk-
ringsbolag, etcetera.

Oavsett vilken utgångspunkt ägandet
har, är en viktig kompetens för en bygg-
herre att förstå och motivera en aktuell
bygginvestering relativt de värderingar
och ekonomiska krav som styr verksam-
heten.

Vanligen så är inte byggandet en kärn-
verksamhet för den organisation som
byggherren ingår i, utan byggprocessen
är något som förekommer för att stödja
kärnverksamheten – det kan vara i form
av nyproduktion, renovering eller kund-
anpassning. Byggprocessen är en aktivi-
tet som fortlöper parallellt med kärn-
verksamheten och kan kopplas till olika
yrkesroller och politiska aktörer och till
olika skeden i utvecklingen. Byggare tän-
ker byggande, investerare tänker inve-
stering, politiker tänker politik.

Byggherrens relation till kunden
Byggnadsverk uppförs i de flesta fall för
att tillgodose ett specifikt behov och för
en på förhand bestämd verksamhet, till
exempel boende, kommersiella verksam-
heter, vägar, etcetera. Kundens krav är ut-
gångspunkt för alla värdeskapande pro-
cesser. Det ingår i byggherrefunktionen
att svara för att kundkraven blir identifi-
erade. Kunderna kan beskrivas ur två per-
spektiv:

• Okända kunder: Förutsätter kunskap
om marknadens utseende och vilka
möjligheter som finns. Att bygga för
okända kunder kräver kunskap om ut-
bud och efterfrågan, konkurrens, vilka
kundsegment som kan vara möjliga
och vilka preferenser de har.

• Kända kunder: Förutsätter kunskap
om dialoger med kunderna om deras
verksamhet för att kunna formulera
fullständiga krav. 

Relationen till byggbranschen
Området byggbransch kan ses ur per-
spektivet integration och koordination av
de aktörer som ingår i processen. Under
projektens tidiga skeden där arbetet med

planer, utredningar, kalkyler och pro-
gram är byggherrens förmåga att samar-
beta med specialister i programskedet
viktig. Byggherren ska även ha förmågan
att hantera upphandlingsprocessen och
genomförandet under senare delen av
byggprocessen, genom att välja rätt ge-
nomförandeform – hur man kontrakte-
rar, ersätter och utvärderar.

Inom branschen finns också ett regel-
verk som gäller dokument och hjälp-
medel för processen. De utgörs av nor-
mer, standarder, bestämmelser och ge-
nerella avtal och påvisar att en juridisk
kompetens också är viktig för en bygg-
herre.

Etappvisa beslut
Byggprocessen består av olika skeden
från idé till slutprodukt. Beslutsproces-
sen i varje enskilt projekt har flera ge-
mensamma steg. Ofta sker till exempel
etappvisa beslut om utredningar, projek-
tering och byggande allteftersom under-
lag finns för kalkyler och konsekvensbe-
skrivningar. 

I byggprojekten brukar ungefär samma
uppsättning organisationer medverka,
med viss variation beroende på byggna-
dens komplexitet. Ett projekt utgör en
mötesplats för olika erfarenheter, intres-
sen, normer och sätt att arbeta. Det bildas
en mötesplats för olika företags strate-
gier. Organisationerna som de olika aktö-

rerna i byggprocessen verkar inom har
olika materiella och personella resurser,
olika normer och aktiviteter.

Det är den organisation som aktören
tillhör som sätter gränser för hur han tän-
ker och vilken kompetens han tillför
byggprocessen. Detta får därmed bety-
delse för hur slutprodukten utformas.
Medlemmarna i en tillfällig organisation
tenderar att basera sitt agerande på re-
spektive företags och organisations nor-
mer och värderingar. 

Det är med den kontexten i åtanke som
byggherren måste kunna välja rätt aktö-
rer och rätt form av genomförande för
önskat slutresultat av byggprocessen. 

Vad ska förändras?
Byggbranschen som industri har före-
kommit i media under senare år och har
där inte alltid framställts med positiva
ordalag. Återkommande är synpunkter
på brister i kvalitet och höga kostnader
för det som produceras.

Den av regeringen tillsatta Byggkom-
missionen riktade kraftig kritik bland an-
nat mot sektorns förändringsobenägen-
het, revirtänkande, oförmåga att ta till sig
befintlig kunskap och i förlängningen
kvalitetsbrister och priser som är högre
än vad de borde vara. Kommissionen
fastslog samtidigt att de problem som be-
skrivs i rapporten inte kan rättas till med
ytterligare regleringar. Byggsektorn har
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Tabell 1. Sammanställda enkätsvar från byggherrar över hinder för förändring. 1 är en liten
påverkan och 7 en stor påverkan.



varit en relativt reglerad bransch med
vana av statlig styrning.  

Det som kanske saknas i debatten är
vad byggherrarna själva har som prob-
lembild av vad som ska förändras. I ett
försök att lyfta fram byggherrarnas syn på
förändringshinder gjordes en enkätun-
dersökning bland ByggherreForums  med-
lemmar. Frågeställningen i enkäten var: 

”Vilka är de största hindren mot att
uppnå en förändring av byggsektorn så att
Byggherren kan få mer inflytande på öns-
kat resultat av byggprocessen?” 

Svaren på frågeställningen ger en helt
annan bild av vad som bör förändras än
den som normalt brukar diskuteras, till
exempel branschavtal, lagar och regel-
verk.

De faktorer som byggherrarna ansåg
vara det största hindret mot förändring
behandlar mer ”mjuka” aspekter av bygg-
processen. Resultatet ger en fingervis-

ning om vad byggherrarna bör beakta vid
genomförandet av en byggprocess för att
uppnå önskat resultat av byggprocessen. 

Leda processen
Flertalet av de framförda hindren för för-
ändring är just det som faller under be-
greppet ”Ledarskap” och måste hanteras
utifrån detta. Byggherren måste alltså ta
kontroll över sin byggprocess, inte bara ur
juridisk mening, utan agera mer som en
ledare i processen.

Som tidigare beskrevs är det just bygg-
herren, och den organisation han tillsät-
ter, som har möjlighet att utveckla och
förändra byggprocessen. Genom att
byggherren väljer aktörer och har den
bästa överblicken av vad projektet ska
åstadkomma, följer också ansvaret att
agera som förändringsagent.

Byggprojekt drivs idag i större ut-
sträckning av externa aktörers kompe-

tens än byggherrens egen. Tidigare arbe-
tade konsulterna nästan uteslutande åt
byggherresidan, men ändrade upphand-
lingsförfaranden och ändrade uppdrags-
givar- och ägarbilder har medfört att
kompetensbalansen förskjutits till be-
ställarens nackdel. För att återta sitt an-
svar ställs andra krav på hur byggherren
hanterar byggprocessen, bland annat att
välja aktörer, besluta om hur aktörerna
kopplas samman och motiveras att utföra
sina tjänster på ett optimalt sätt. 

Som byggherre måste denna ha i åtan-
ke att det inte är ett projekt han köper,
utan en process för att åstadkomma öns-
kat slutresultat, baserat på kraven från
samhälle, ägare och kund. Det är bygg-
herren som ska vara ägare av byggproces-
sen och ta det ansvar som detta inne-
bär. D
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