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Förord 

Forskning innebär alltid att samla  in data.  I detta  fall  är det människor som 
upplåtit  sin  arbetstid för att svara på mina frågor.  Min  första  tanke  går till  de  
människor som givit denna licuppsats substans.  

Tack  till  den  Göteborgsbaserade referensgruppen med  Mats  Persson Chalmers 
tekniska högskola, Peder Dahlöf NCC teknik,  Curt  Fransson NVS och  Lars-
Göran Hedman ABB som bistått med värdefulla synpunkter  under  hela 
projektets längd.  Den  Umeåbaserade arbetgruppen som aktivt deltog i projektets 
startskede ägnas också  en tanke.  

Handledarna  har under  projekttiden varit flera.  Torsten  Grennberg var med  
under  projektets startskede,  Ulf  Olsson och  Bernt  Johansson axlade 
hanclledaransvaret från Torstens pensionering till  den  nya professorns  Jan  
Borgbrants tillsättning.  Jan har  likt  en  teknikinstallatör kommit  in  för  sent  i 
projektet  men  ändå bidragit till innehållets kvalitet på ett avgörande sätt.  Tack  till 
samtliga.  

De  två månaderna  vid  avdelningen för  Construction  Management vid  University  
of Reading  stimulerade miljömässigt och skapade förutsättningar för ett  
kontinuerligt effektivt  forskningsarbete.  

Tack  även till alla  de  personer som på olika sätt genom kontakt förmedling, 
manusläsning eller på annat sätt  har del  i slutresultatet och  den  positiva upplevelse 
detta forskningsprojekt varit 

Slutligen riktas ett  tack  till finansiärerna SBUF och NCC Hus  Region  Umeå 
som gjort detta projekt genomförbart.  

Tack  också till familjen för stödet  under de  många timmar som lagts ned av  
inspiration  och  transpiration  på udda tider.  
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Abstract 
The construction industry is continuously trying to improve its productivity. 
One area with potential is the co-ordination of specialist contractors. In order to 
find out more about how the specialist contractors look upon co-ordination in 
general and on the main contractor in particular, a research project was initiated. 
The aim of the project was to delineate areas where the interface between the 
main contractor and the specialist contractors could be improved. 
The study was based on interviews with key personnel like project managers, 
contract managers, site managers and workers. Interviews were conducted 
throughout Sweden, in technical disciplines within the field of building-service 
contractors. Respondents described their view of the perfect project and which 
structures they envisaged as improvements in co-ordination. Other areas covered 
by the interviews were, the organisation of specialist contractors, the occurrences 
of disturbance and the different inter-organisational contacts during the building 
process. 
The results clearly indicate that the process of transacting information is 
extensive. 
Replies also indicate that participation and early involvement in the process are 
key factors with regard to improving the process of transacting information. A 
further finding was that competitive behaviour with bad side effects for the total 
project is common. 

Keywords: Specialist contractors, Co-ordination, Information, Project, 
Construction site management, Specialist-management, Inter-organisational 
relations. 
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Sammanfattning 

Bakgrund 
Byggbranschen försöker kontinuerligt att på olika sätt öka  sin  produktivitet. Ett 
område med  potential  är koordineringen av specialister på arbetsplatsen. Med 
specialister ayses här teknikinstallatörer av typ vatten, värme, sanitet, 
luftbehandling och  el.  

Syfte 
Syftet är att undersöka specialisternas syn på koordinering, kunna utveckla 
principer och innehåll i koordineringen och därigenom skapa förutsättningar för 
ökad produktivitet. 

Licuppsatsens mål  

1. Att beskriva hur specialistentreprenören upplever omgivningen i allmänhet 
och relationen till  den  koordinerande entreprenören i synnerhet.  

2. Med hjälp av omvärldsbeskrivningen, empirisk analys och  en  adekvat teoretisk 
bakgrund, definiera vad koordinering är och vilka beståndsdelar  den har.  

Ett ytterligare mål som gäller aktörernas tillämpning av  den  genom forskningen 
uppnådda insikten är:  

3. Att föreslå ett framtida synsätt på specialistkoordinering. 

Metod 
Projektet är genomfört med  en induktiv  kvalitativ forskningstrategi. Empirin 
består av intervjuer med nyckelpersoner hos specialister,  t ex  montörer och 
filialchefer.  

Resultat  
Resultaten är beträffande 

Synen på koordinering 
Att befogenhet och ansvar skiljer sig åt mellan  de  som är satta att 
samverka 
Att  den  ideala byggprocessen förutsätter  stark  delaktighet 
Att kontakter mellan teknisk konsult och montör är likartade oaysett 
entreprenadform 
Att det förekommer  en  tävlingsinriktad drivkraft som inte gynnar 
projektet som helhet 
Att informationsutbytet tar mycket tid i anspråk.  
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Innehåll och principer för koordinering 
Att koordinering är det informationsutbyte som krävs kring 
produktionsområden eller  moment  i ett effektivt produktionsförlopp, 
utöver  de  projektunika tekniska förutsättningarna och  den  
företagsbunda produktionskunskapen. 

Att inforrnationsutbytets effektivitet påverkas av kategorierna; formell 
struktur, delaktighet, verklighetssyn, uppträdande, kompetens och 
informella nätverk. Dessa kategorier skär genom dimensionerna 
individ, grupp,  organisation  och omvärld. 

Konsekvenser 

Ett framtida synsätt på koordinering av specialister karaktäriseras av: 

• En  rörelse från mjuka kostnadskrävande  koordineringsmekanismer  såsom 
gruppmöten mot strukturbundna mekanismer såsom standardiserade 
projektdelar och förenklad kommunikation. 

• En  projektorganisation anpassad för informationshantering 

• Avtal som med ekonomiska incitament motiverar  de  enskilda aktörerna att 
bidra till  den  totala projektnyttan.  
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1 INLEDNING  

Denna avhandling behandlar relationen mellan byggentreprenör och 
installationsentreprenör i byggindustrin. 

1.1Introduktion till problemfältet 
Ett byggprojekt är  en  komplex produkt som inte kan transporteras till kunden, 
utan måste produceras på platsen för användning. Denna byggarbetsplats är  en  
mötesplats för ett stort antal aktörer. Med ett perspektiv inifrån byggarbetsplatsen 
är  de  centrala aktörerna: Byggherren eller beställaren,  den  koordinerande 
entreprenören vanligen byggaren, specialistentreprenörer av olika  slag,  
materialleverantörer och tekniska konsulter.  
De  perifera med detta perspektiv är: Slutanvändare, finansiärer, myndigheter och  
den  framtida driftorganisationen. 

Byggarbetsplats 

Byggherre eller beställare 

Slutanvändare 

Driftorganisation 

Finansiär 

Myndigheter  Tekniska konsulter 

Figur 1  Byggarbetsplatsen som mötesplats  for  aktörer 

Mellan många av dessa aktörer finns formella och informella relationer. Vilka 
relationer som är formaliserade med kontrakt och med vem  man har den  
formella relationen varierar med entreprenadform. 

Byggindustrin kritiseras ofta för att inte öka  sin  produktivitet jämfört med annan 
industri. Kostnadssänkningar med bibehållen och helst ökad kvalitet på  
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slutprodukten är  en  uttalad och rimlig målsättning  bland  aktörerna (Borgbrant 
och Hansson  1995)  i branschen.  Det  finns dock inga  bevis  för att  vi  idag är  på  
väg mot  en sådan  utveckling. Tvärtom finns  indikationer på  (Josephsson och 
Hammarlund  1996)  att  det  inte  råder  någon påtaglig skillnad mellan  kvalitets-
felkostnaden  1987  och  1995.  Gray (Gray  1997)  pekar  på  att kostnadssänkningar  
har  skett i  form av  vinstmarginalrninskningar och lönesänkningar  men,  inga 
"riktiga" kostnadssänkningar i  form av  ökad  effektivitet kan  påvisas.  
Med  ett arbetsplatsperspektiv är möjligheten att öka  produktiviteten  nära knuten 
till att producera samma  sak med relativt  sett lägre resursinsatser.  Det  är enklast 
att beröra  det  rena fysiska inflödet  som  transformeras till ett fysiskt utflöde. Kring 
och i denna process finns  en  omgivning  som  löser  problem,  koordinerar och  
bereder det  fysiska montaget. Omgivningen tillför inte något fysiskt värde  men 
har  potentialen att reducera felkostnader, minska störningar och reducera onödigt 
arbete. Byggindustrin är inte  unik  i  det  ayseendet, Eliasson (Eliasson och 
Samuelsson  1991)  visar  som  exempel att  det  i ett modernt 
verkstadsindustriföretag  så  läggs  20-25 procent av  arbetskraftskostnaden  på ren  
tillverkning medan  t ex  produktionsplanering och  koordinering står  för 
tillsammans  50-55 procent av  arbetskraftskostnaden. Utvecklingen inom 
industrin  har  lett till att större  delen av produktionen  handlar  om  
tjänsteproduktion. 

Mycket  av  kunskapen kring  delprocesser på  och utanför byggarbetsplatsen bärs  av 
specialister på  detaljprojektering  eller  tillverkning.  En del av  
tillverkningsprocessen  sker  därför  på  andra ställen än arbetsplatsen.  En  
förutsättning för att byggprojekt skall kunna fullföljas är att  all  nödvändig 
kunskap måste sammanföras  vid problembehandling  (Gray  och  Flanagan  1989).  
Sammanförandet och  samordningen av  dessa kunskaper  sker  idag  via relationer  
reglerade  med  olika  typer av  branschavtal och  unika  inköpsavtal. Idag förenklas 
vanligen  relationen  till ett utbyte  av  pengar mot  teknik  och kunskap. 
Relationens hela innehåll är svår att fånga i  en  avtalsskrivning  med anledning av 
det  komplexa samarbete  som  måste  ske på en  tillfällig arbetsplats i  en  tillfällig  
organisation.  

Två exempel  på forskning som  är publicerad kring  relationsområdets  mjukare 
delar i byggindustrin är:  En studie av  Gunnarson (Gunnarsson  1991) som  
undersökte  samordning på  byggarbetsplatsen och  en av  Kadefors (Kadefors  1997) 
med  ett  socialt fokus. Den med socialt fokus  ayser  relationen  mellan beställare 
och entreprenör.  Relationen  är intressant  men  skiljer  sig  från  det  här avhandlade 
intresseområdet  på det  viset att beställaren i normalfallet inte  har  några egna 
produktionsresurser  som  skall koordineras  in  i produktionsapparaten. Problemen 
för specialisterna i  form av  olika underentreprenörer och deras  relation  till  den  
koordinerande entreprenören är väl dokumenterade i  Sverige  och i andra länder  
se t ex  Åström,  Hinze  och Olsson  (Hinze  and  Tracey  1994;  Åström  1995;  Olsson  
1996). 
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Gunnarson (Gunnarsson, Larsson  et al. 1994)  visar att byggentreprenör och 
projektör tillsammans  står  för  80 procent av de  störningar  en VVS  montör 
drabbas  ay.  Om man samtidigt  betänker att störningskostnader  på 5-10 procent 
av  entreprenadsumman inte är ovanliga inses att,  en  betydande  potential  till 
förbättringar finns.  

Det är ett rimligt antagande att potentialen till produktivitetsförbättringar är stor i 
källan till vad som ger dokumenterade  problem  som effekt.  En potential  bör 
finnas i koordineringsaktiviteterna som omger det fysiska utbytet av teknik mot 
pengar mellan specialister och koordinatör.  

1.2  Syfte 

Ett sätt att förbättra produktiviteten inom byggprojektet är troligen att utveckla 
koordineringen av specialister varför det övergripande syftet med avhandlingen 
är: 

Att undersöka specialisternas syn på koordinering, kunna 
utveckla principer och innehåll i koordineringen och 
därigenom skapa förutsättningar för ökad produktivitet.  

1.3  Avgränsningar 
Avhandlingen är avgränsad i dimensionerna tid, typ av aktörer och uppmätta 
ekonomiska aspekter:  

Tiden  är avgränsad från upphandling av specialistentreprenör till projektavslut,  Se  
fig  2.  Projekteringsskedet berörs i begränsad omfattning. Förvaltning  har  helt 
utelämnats.  

Typen  av aktörer är  de  som  har  direkt kontakt med byggarbetsplatsen med fokus 
på gränssnittet mellan koordinerande entreprenör och specialistentreprenören. 
Med specialister ayses här i huvudsak installationsentreprenörer av typen  VS, vent  
och  el.  Intervjuer  har  endast utförts med specialister. 

Ekonomiska aspekter behandlas ej. Effekterna av  en  systemförändring 
exemplifieras endast hypotetiskt. 

Individpsykologi behandlas ej. I viss mån tangeras dock enklare socialpsykologiska 
fenomen.  
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Byggherre Byggherre 
Byggherre 

Byggherre 
Framtida  

äter- 
användare 

Drift-
organisation Drift-

organisation 
Materialleverantör 

Drift- 

Tekniska Koordinerande organisation 

konsulter Tekniska entreprenör 

konsulter Finansiär 
Finansiär Forskningsfokus 

Slutanvändar  

lutanvändare 
utanvändare  

Specialist- 
entreprenörer 

Utredning Systemskede Projektering Utförande Förvaltning Återanvändning  

Figur 2  Exempel på aktörernas deltagande  under  ett byggnadsverks livstid.  

1.4  Forskningsområdets utveckling och dess frågor 
Vi  lever  i  en  omvärld av snabba förändringar där företagen för att öka  sin  
anpassningsförmåga ser till att renodla  sin  kärnverksamhet. Antalet anställda blir 
därmed färre  (Handy 1996)  och  man  ser bara till att  ha en  minsta möjliga nivå för 
att hålla kontakt med kunderna. Strävan är att jobba i projektform genom att 
köpa tjänster för att kunna betala för vad som åstadkommits, istället för  den  tid 
som lagts ned. Projektbaserat arbete  har  som målsättning att vara flexibelt och 
anpassningsbart  men  är samtidigt oerhört beroende av  korrekt information  till 
rätt  person  vid rätt tidpunkt. Paradoxalt nog så är exakt  information  och 
kontrollerade processer lite av  en  motpol (Handa och Adnan  1996)  till flexibilitet 
och anpassningsbarhet. 

Byggindustrins  natur  är projektbaserad med flera tolkningssteg av  information.  
Från ett insett behov  via  ett  ideskede  med  en  uttryckt viljeinriktning vidare till  
en  systemfas, projekteringsfas och  en  utförandefas och slutligen tar förvaltnings-
organisationer vid. I ett långt senare skede sker demontering, rivning och 
återanvändning. 

Många av dagens  problem  uppstår i något av  de  många gränssnitten mellan olika 
aktörerna i byggindustrin. Uppstår brister i kommunikationen mellan  de  aktörer  
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som  har  påverkan på utformningen blir  de  synliga i utförandeskedet där 
eventuella brister kan kosta pengar (Josephsson och Hammarlund  1996). Den  
tillfälliga organisationen på byggarbetsplatsen innebär dessutom att det är svårt att 
strukturera kommunikation och informationsanvändning. 

Montageprocessen på byggarbetsplatsen involverar många organisationer som alla 
bidrar med  sin del  till processen.  Den  moderna byggarbetsplatsen är  en  samling 
av olika organisationer som alla  har sin  uppgift och företagsfilosofi.  De  är samlade 
på ett sätt som oftast är unikt. Samtliga försöker maximera  sin  möjlighet att 
uppnå sina egna företagsmål. Att producera  en  byggnad effektivt kräver ett tätt 
samarbete mellan konsulter, specialister och byggentreprenör som alla bör jobba 
mot samma projektmål. 

Det  finns många  punkter  och gränssnitt  som kan  bli fel. Varje gränssnitt mellan 
och inom  organisationer  hanteras  av  människor  som  samverkar  efter delvis  givna 
förutsättningar. Varje  specialist  måste förutsätta att  de som gjorde  sitt arbete  fore  
honom  gjorde det perfekt.  Oundvikligen  så  finns  det  alltid  en variation  i 
prestationerna. Ett  system som  är uppbyggd  av små segment som  förutsätter  
perfektion  i varje  del  är dömt att misslyckas  (Gray  och  Flanagan  1989) om  inte 
svagheterna inses och kontrolleras.  

Det är i få  fall  någon som "äger" hela byggprocessen från  start  till mål. Ett 
stafettlopp (Kadefors  1997)  är istället  en  vanlig metafor för att beskriva hur 
projekten hanteras idag. Det innebär svårigheter att strukturera kommunikation 
och informationsanvändning. 

Det är idag vanligen byggaren som  har  ansvaret för att koordinera, gränssnitten 
och montagekompetensen i ett utförandeskede. Denne tar ofta på sig ansvaret 
utan möjlighet att påverka delar som ligger tidigare i processen och dessutom 
ibland utan möjlighet att påverka vilka entreprenörer han skall samarbeta med. 

Byggtiderna förkortas allmänt  sett  vilket skapar  en  högre  aktivitetsdensitet på  
arbetsplatsen.  Det ger  två (Beardsworth,  Keil  et al.  1988)logiskt separerbara  men  
tätt samrnankopplade  problem; Behovet  att utföra uppgifter överlappande och  
behovet  att utföra enskilda uppgifter  fort. 

Om  det är för att möta denna utveckling är oklart  men,  trenderna i 
utförandedelen av byggindustrin är för närvarande två:  

Den  första inriktningen är att öka flexibiliteten maximalt genom att framförallt 
projektbasera organisationerna, stycka upp och genomföra anbudsprocesser på så 
många underentreprenadnivåer som möjligt för att sänka kostnaderna.  Man  kan  
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till exempel  se  världsomspännade stora entreprenörer som Skanskal  köpa material 
för att  sedan  köpa  montage separat.  

Tekniskt komplexa och inbördes 
beroende 

produktionssystem  

Förutsättningar 
• Branschavtal, unika avtal, Fackliga avtal 
• Utanförstående  system  lagar, normer etc 
• Ornvärdsfaktorer  

Figur 3 Forskningsområdet 

Den  andra är att genom olika  former  av strategiska partnerskap utöka samarbetet 
med sina underleverantörer för att utveckla produktionen och därigenom sänka 
kostnaderna. Vi  har  till exempel företaget Arcona i  Sverige  och NCC Poulimatka 
i  Finland.  

Personlig kommunikation med specialistrentreprenör utanför intervjuserien  
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Den  klassiska 
värdekedjan 

Konsult  

Värdestjärnan 
sedd som olika 
aktörer kring  
den  
värdeskapande 
processen 

Figur 4  frän värdekedja till värdestjärna (Wikström, Norrnann  et al. 1995)  

Köpande  av  tjänster i ett  idealt  marknadssystem är tilltalande från flexibilitets-
synpunkt  men  marknadssystem  har priser som en  förenklande mekanism för  
kommunikation.  Detta  får konsekvensen  att marknaden inte lyckas fånga  det  
invecklade och komplexa utbytet  som  verkligen  sker. Som  ett  resultat  (Powell  
1991)  är marknader ett dåligt verktyg för lirande och överföring  av  teknologiskt 
know-how.  

Som  en  motreaktion eller ett komplement till flexibilitetstrenden  har en  
utveckling mot partnerskap (Wikström, Normann  et al. 1995)  och mer reciproka 
processer i värdestjärnor istället för värdekedjor skett i många industrigrenar. 

Båda inriktningarna syftar till att reducera kostnader och öka konkurrens-
förmågan  men har element  som skiljer  dem  åt. Det är  en  rimlig ansats att 
flexibilitetstrenden med  en  alltmer ökad fragmentisering av processen står i rakt 
motsats till partneringmodellen, när det gäller långsiktighet och utveckling av 
produktionsprocessen.  

Den  ökande uppdelningen  har  lett till bristande relationshantering av 
specialistentreprenörerna från  de  koordinerande företagens sida.  Effekten  blir att 
specialistentreprenörema försöker inrikta sig på affärer med slutkund. Det skapar 
nya  problem  eftersom omsättningen hos  de  koordinerande företagen minskar. 
För att hålla lönsamhetsnivåerna uppe krävs ytterligare kostnadssänkningar i något  
led.  Partnerskapen  har problem  med att  de  inte passar  den  upphandling-skultur  
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som länge dominerats av  en  inriktning mot lägsta pris och ifrågasätts ur ett 
traditionellt priskonkurrensperspektiv. 

Underentreprenörerna eller specialisternas  roll har  från ett byggarperspektiv mest 
diskuterats som ett sätt att flytta risker och öka vinster (Ndekugri  1988)  medan 
utvecklingen i andra industrier varit annorlunda. Det är  t ex  vanligt med ett antal 
utvalda leverantörer som hjälper till med produktutvecklingen inom 
verkstadsindustrin (Eriksson och Huemer  1992).  

Några ansträngningar  har  gjorts att försöka få underleverantörerna starkare genom 
att agera som  en  grupp. Vid årsskiftet  1997-1998 har en  omorganisation av några 
större installatörer skett, till att agera  under  samma säljorganisation på geografiskt 
sett.  2 

1.4.1  Forskningsfrågan 
I  Sverige  finns  fa'  dokumenterade exempel på nytänkande från  den  
koordinerande entreprenörens sida. I  en  studie inom verkstadsindustrin (Eriksson 
och Huemer  1992)  dras slutsatsen: 

"Vad som  ibland  gloms  bort  är  kund/  köpap`bretagens egna förmäga att utveckla och 
hantera nya  typer av relationer.  Nya  krav  ställs när inköpen  ligger  pä  funktionsnivå istället 
för att köpa enskilda  detaljer.  Hur  kundföretagen klarar  av  detta är däer intressant att 
undersöka utifrån ett underleverantörsperspektiv."  

Med ovanstående i åtanke är det naturligt att från specialistperspektiv undersöka 
hur relationen mellan specialisten och dess kund i  form  av byggare ser ut idag 
och vad som kan göras med relationen till  de  specialister som  har en  hög 
funktionsnivå på sitt bidrag till byggarbetsplatsen.  De  kan identifieras som 
teknikinstallatörer av typen  El-, VS-,  Luftbehandlings- entreprenörer etc.  

Den  grundläggande forskningsfrågan lyder: 

Hur ser teknikinstallatörer på byggprocessen i allmänhet  den  koordinerande 
entreprenörens sätt att koordinera i synnerhet? 

Vad innebär koordinering egentligen? 

Samordning eller koordinering kan enklast beskrivas med ett exempel: 

Bröderna  Nisse  och  Kalle har  olika egenskaper.  Nisse  är  stark  som få medan  
Kalle  är utrustad med affärssinne.  Kalle har  mot ersättning fått i uppdrag att flytta  

2  Se t ex  Al3B  der  BPA  
3  Undantaget Arcona  
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en  sten från punkt  A  till B.  Han  får låna  en  skottkärra av grannen  men  orkar inte 
lyfta stenen i kärran. Därför måste han ta hjälp av  sin  bror. Deras aktiviteter måste 
koordineras  for  att nå målet att flytta stenen. Problemet för  Kalle  är både att 
motivera  Nisse  och  sedan  få honom att lyfta stenen vid det tillfället som  Kalle  
själv tänkt sig. För att lösa problemet krävs koordinering.  Kalle  som är 
koordinatören  har  ett antal metoder att tillgripa.  Han  kan  t ex  utnyttja  sin  
auktoritet och säga åt  sin  bror att lyfta stenen. Alternativt kan han motivera  sin  
bror genom att erbjuda honom betalning eller gentjänster i någon  form.  

Problemen är något förenklat sett likartade i  en  projektmiljö, där det hela tiden 
gäller att få saker att hända i rätt ordning och med kompletterande styrkor. För 
att nå ett projektmål krävs oftast flera företag med olika tekniska specialiteter som 
skall samordnas. För att få ihop  en  projekt  organisation  i byggindustrin så köper  
man in  tjänster av specialister. 

För att kunna utveckla nya, eller förändra gamla relationer är ett första steg att 
förstå och helst förklara vad som egentligen händer i det komplexa utbytet 
mellan koordinerande entreprenör och  specialist. En  förutsättning för att kunna 
kontrollera svagheter i ett  system  är kunskap om svaghetsområdet. Kunskap om 
det som omger relationen mellan  specialist  i  form  av teknikinstallatör och 
koordinatör i  form  av byggentreprenör kan ge anvisningar för hur  man  skall 
hantera nuvarande läge och  en  framtid. 

Delfrågor att besvara för att forskningsfrågan skall anses besvarad och syftet 
uppnås är: 

• Vad är det egentligen som koordineras på arbetsplatsen? 
• Hur går det till att koordinera? 
• Vilka mekanismer för koordinering finns? 
• Vilka beståndsdelar  har koordineringsprocessen?  
• Hur ser specialistens omvärld ut? 
• Hur ser specialisten på koordinatören? 
• Hur skall koordineringen hanteras för att som helhet skall kunna dra största 

möjliga nytta av specialisters och koordinerande entreprenörers kunskaper? 
• Är  de  två trenderna med flexibilitet och partnerskap användbara, och i så  fall,  

vilka delar är mest gångbara?  
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1.5  Avhandlingens mål 
Utifrån syftet och delfrågorna ovan är två forskningsmål och ett aktörmål 
formulerat  

1. Att beskriva hur specialistentreprenören upplever omgivningen i allmänhet 
och relationen till  den  koordinerande entreprenören i synnerhet.  

2. Med hjälp av omvärldsbeskrivningen, empirisk analys och  en  adekvat teoretisk 
bakgrund, definiera vad koordinering är och vilka beståndsdelar  den har.  

Ett ytterligare mål som gäller aktörernas tillämpning av  den  genom forskningen 
uppnådda insikten är:  

3. Att föreslå ett framtida synsätt på specialistkoordinering.  

1.6 Forskningsstrategi 

Ansatsen är att så förutsättningslöst som möjligt, ta reda på  de  ingredienser som 
påverkar samarbetet mellan koordinerande entreprenör och specialistentreprenör.  

Steg  ett består av att sätta sig i specialistens  roll  och betrakta processen på 
arbetsplatser i allmänhet och byggaren i synnerhet. Från denna sits är 
förhoppningen att kunna beskriva ett dagsläge. 

Nästa steg är att  via induktiv  analys bygga upp  en  systembeskrivning för 
koordinering, analysera detta, jämföra det med resultat från andra forskningsfält 
för att kunna förklara hur samarbetet ser ut. 

Slutligen, genom att tillföra ytterligare teori och egna erfarenheter i syntes kunna 
rekommendera förbättringar.  Se  figur  5. 
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Figur 5  Forskningsstrategi.  Figuren  kommer i fortsättningen att skuggas  for den del  
som berörs av aktuellt kapitel.  

1.7  Precisering av centrala begrepp  

1.7.1  Aktörer som är aktiva i och omkring gränssnittet 
För att öka förståelsen av analysen för  den  i byggarbetsplatsen oinvigde är denna 
kortfattade beskrivning av aktörerna tillfogad. 

• Hos byggherren eller beställarorganisationen är deltagarna  t ex:  Projektledare, 
delprojektledare för teknikgrenar, hyresgäster, brukare och representation från 
driftorganisationen 

• De  tekniska konsulterna omfattas vanligen av arkitekt, konstruktör,  mark, vvs  
och elkonsulter. Ledningen av konsulterna och deras samordning sinsemellan 
varierar med entreprenadform. 
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• Hos  den  koordinerande entreprenören finns vanligen: Platschef, arbetsledare, 
lagbas dessutom finns vid mer komplexa projekt ofta planerare och 
installationssamordnare 

• Hos specialisten finns vanligen: Projektledare, ledande montör och eventuell 
arbetsledare  

1.7.2  Rollerna inom aktörgrupperna 
Rollerna kan kortfattat beskrivas på detta vis: 

Byggherre, myndigheter, slutanvändare 

Projektledaren hos byggherren är  den  som vanligen initierar byggprojektet med 
målsättningen att kunna hyra ut fastigheten med lönsamhet. Projektledaren vill  ha  
låg investering, låg driftkostnad och hög  standard. Han  är  den  som varit med från 
början och inhämtat slutanvändarens funktionskrav på anläggningen.  Han  är  den  
som  har  ansvaret för att omvandla funktionskraven till  en handling  i någon  form  
som går att kostnadsberäkna. Kalkylerna resulterar i  en  hyressättning och 
hyresavtal. Denne projektledare är  den  som skall leda hela byggprojektet på ett 
sådant sätt att funktionskraven uppnås samtidigt som hyresnivån kan mötas. 
Projektledaren  har  vid utförande entreprenader vanligen ansvaret för att leda 
projekteringen fram till  en handling  som går att lämna anbud på för 
entreprenörer. Projektledaren är ibland också byggherrens ombud. 

Slutanvändaren eller hyresgästen  har  anpassningsintressen och är intresserad av 
hög  standard  med låg hyra 

Finansiären Lånar ut pengar till projektet med risk att fastigheten inte är  attraktiv  
nog att locka hyresgäster. 

Driftorganisationen  har  önskemål om  en  lättskött anläggning med låga insatser av 
underhållsarbete. Vill  ha  ökad investering för  mindre  underhåll 

Myndigheterna i  form  av  den  lokala byggnadsinspektionen,  har  i dagsläget  en  
rådgivande funktion.  Man  håller dock samråd med byggherren och 
entreprenörerna för att försäkra sig om att normer och  lokal  erfarenhet beaktas. 
Andra exempel är brandmyndigheten och yrkesinspektionen.  

De  tekniska konsulterna 

Är  de  som besitter kunskap om hur anläggningar skall dimensioneras för att möta 
funktionskraven.  De har  också förmågan att omsätta kraven till  den  
arbetshandling som behövs för att byggnaden skall kunna uppföras.  
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Samordningen mellan konsulterna sköts i regel av  en  projekteringsledare som 
beroende på entreprenadform tillhör antingen byggherrens eller entreprenörens  
organisation. 

Den  koordinerande entreprenören 

Platschefen hos byggentreprenören är ansvarig för alla aktiviteter på 
byggarbetsplatsen  Han  sysslar med planering, arbetsfördelning, ekonomi,  
administration,  produktionsledning och inköp.  Han  är baserad på 
byggarbetsplatsen. Platschefen  har en  mycket splittrad  roll.  Undersökningar 
(Kristofferson  1995) har  visat att han kan  ha  upp till  80  arbetsuppgifter  per  dag 
varav  49  tar kortare tid än  5  minuter. 

Arbetsledarna på byggarbetsplatsen avlastar platschefen med uppgifter som ligger 
nära det rena montaget. 

Lagbasen är byggarens motsvarighet till platsansvarig montör  men  han  har  sällan 
lika kvalificerade uppgifter. I normalfallet  har  han  en  arbetsfördelande funktion. 

Installationssamordnaren är  en  funktion som med produktionsperspektiv skall 
hjälpa platschefen med ledning av montaget för installatörerna. Problemlösning 
och prestandaprovningar.  Tanken  är att han skall fungera som ett 
kommunikationscentrum för installatörerna som hjälper platschefen att förstå 
deras  problem  och möjligheter. 

Specialisterna 

Projektledaren hos specialisten är oftast vad  man  tidigare benämnt arbetsledare. 
Statusen  har  höjts på denna  person  samtidigt som ett större ekonomiskt ansvar  
har  följt med. Likt byggarens platschef är denna funktion ansvarig för vad som 
händer på arbetsplatsen i linjen.  Han  är ansvarig för ekonomi,  all administration,  
inköp, personalbehov och övergripande planering. Projektledaren  har  normalt  sin  
arbetsplats på ett filialkontor och  har  oftast ansvar för ett antal projekt.  Han  kan 
av detta skäl inte  ha  någon direkt produktionsledande funktion utan fungerar 
istället mer som  en  problemlösare om montörerna stöter på  problem.  

Arbetsledaren är idag  en  funktion som är på väg att försvinna. I  de  fall  han 
förekommer så avlastar han projektledaren med produktionsfrågor, materialavrop 
och  t ex  lönehantering  

Den  platsansvarige montören  har  många benämningar som  t ex  förstemontör, 
ledande montör eller ansvarsmontör. Det ansvar som åläggs honom varierar 
mellan företag och branscher.  
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Han har  alltid det produktionsledande, arbetsfördelande ansvaret och kortsiktiga 
planeringen för sina egna aktiviteter.  

En  mer utförlig beskrivning av aktörerna hos specialisten och deras  situation  finns 
i  den  beskrivande delen.  

1.7.3  Förkortningar som används i avhandlingen  

FC  förkortning för  filialchef  
PL  förkortning för projektledare  hos specialist 
AL  förkortning för arbetsledare  hos specialist  
PA  förkortning för platsansvarig montör  hos specialist 

1.7.4  Övriga centrala begrepp 

Etik 
Etiken är  en  gren av filosofin som också kan kallas moralfilosofi d  v s  filosofiska 
aspekter på  moral  (Frankena  1991).  

Kompetens 
Definieras som kunskap relaterat till uppgift 

Specialistentreprenör 
Är i dagligt tal underentreprenör och bistår med  en  materialleverans  samt  
montagekompetens. Vid totalentreprenader kan denne också bistå med kunskap 
kring projektering och dess konsekvenser ekonomiskt. 

Underentreprenör 
Omdefinieras till specialistentreprenör 

Verklighetssyn  
Den  syn på verkligheten som individer uppvisar i  form  av uttalanden  

Interaktion  
Samspel eller växelspel i umgänge (Svenska Akademiens ordlista  1986) 

Informationstransaktion  
Med  en  informationstransaktion ayses överföring av  information  i alla dess  
former. 
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Operativ  kärna 
Funktioner i företaget som i detta  fall  har  direkt anknytning till produktionen av 
byggnader. Stödfunktioner som  t ex  lönekontor undantagna 

Marknader 
Marknaden är  idealt  sett  en plats  för konkurrens, individualism och obegränsad  
social interaktion.  Marknader erbjuder fritt  val,  flexibilitet och möjlighet.  De  är 
bra för  enkel  och snabb  kommunikation. Ingen  behöver bry  sig om  någon 
annan, endast priset bestämmer  produktion  och utbyte.  Priser som  medel för  
kommunikation  är  en  förenklande mekanism  som  inte  kan  fånga  det  komplexa 
dynamiska utbyte  som  verkligen  sker. Resultatet  är att marknader är  en  dålig 
mekanism för att lärande och överföring  av teknologisk  know-how.(Powell  
1991)  

Transaktionskostnader 
I  en perfekt  marknad genomföres transaktioner utan transaktionskostnader.  
Information  är fritt tillgänglig, beslutsfattandet är rationellt, det finns alltid 
alternativa köpare och säljare och det uppstår inga överföringseffekter mellan två 
parter på marknaden (Johansson och Mattson  1991).  När dessa förutsättningar 
inte finns uppstår transaktionskostnader, därför att det finns ett behov av att 
organisera, utföra och kontrollera transaktionerna mellan  de  oberoende 
aktörerna. 

Nätverk  
En  hörnsten (Johansson och Mattson  1991)  i  en  nätverksmodell för företags 
samarbetsformer är att  det  individuella företaget är  beroende av resurser som  
kontrolleras  av  andra  foretag.  Företaget  fir  tillgång till dessa externa  resurser  
genom sina nätverkspositioner.  Eftersom  utvecklingen  av  sådana  positioner  tar  tid  
och kostar pengar  samtidigt som de  skapar möjligheter och begränsningar för 
framtida  strategisk  utveckling  så kan man  betrakta nätverkspositionen  som en 
delvis  kontrollerad, ogripbar marknadstillgång. Marknadstillgången genererar 
inkomster för företaget och  ger  tillgång till andra företags interna tillgångar.  
Eftersom  företagen  på  detta sätt blir ömsesidigt  beroende kommer  Investeringar 
och användningen  av en  tillgång i ett  foretag  att påverka tillgångarna i ett annat.  
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1.8  Avhandlingens fortsatta  disposition  
För att underlätta val av fortsatt läsordning beskrivs varje kapitel  kort. 

Kapitel  rit0 Innehåll  
9  Metod  Beskriver  hur  forskningsstraten utvecklats för att 

söka lösningen  på problemet.  Metodavsnittet visar 
vilka  steg som  genomförts i  forskningsprocessen  och  
hur  de  praktiskt hanterats  

3 Teoretisk  bakgrund  En  sammanställning  av  befintlig närliggande  teori  
för  art  kunna stärka, utveckla  eller  förkasta  de  
empiriska resultaten.  

4 Resultat En  beskrivande  del  hur  installatören  ser  pä  
byggprocessen.  

En analytisk del  där tolkningar gjorts  av  forskaren 
Slutsatser byggda  på teori  och  empiri 

5 Diskussion,  slutsatser och 
rekommendationer 

Innehåller  diskussion av de  empiriskt och teoretiskt 
grundade resultaten  samt  ett aysnitt  med  
rekommendationer baserade  på forskning,  
ytterligare  teori  och forskarens egna erfarenheten  

6  Avslutning Reflexioner kring  det  genomförda  projektet  
Resultatens trovärdighet 
Fortsatt  forskning 

7  Referenser Lista  pä  den  i avhandlingen använda  litteraturen 
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2  METOD 
Beskriver hur forskningsstrategin utvecklats för att söka lösningen på problemet. 
Metodavsnittet visar vilka steg som genomförts i forskningsprocessen och hur  de  
praktiskt hanterats.  

2.1  Vetenskapligt förhållningssätt 

Som teoretiskt  fundament  för avhandlingens vetenskapliga förhållningssätt ligger 
tankar och ideer från  Lincoln  & Guba  (Lincoln  och Guba  1985)  Starrin (Starrin, 
Larsson  et al. 1991)  och Checkland (Checkland och Scholes 1990).Dessa  har  
betytt mycket för avhandlingens uppläggning och genomförande. Här presenteras  
kort de  ställningstaganden som ligger till grund för forskningsstrategin redovisad i 
kapitel  1.  

Människors sociala verklighet består av delar som skapas av deltagaren  (Lincoln  
och Guba  1985).  Beroende på var  man  är i verklighetens konstrueras  den  eller 
skapas på olika sätt. Därför är det omöjligt att studera helheten med  en  helt  
objektiv  syn. Iakttagelser av delarna kommer oundvikligen att divergera eftersom 
varje undersökning genererar mer frågor än svar. Förutsägelser och kontroll av 
helheten är osannolika  men en  viss nivå av förståelse kan uppnås. 

Forskaren och det undersökta objektet påverkar varandra och är svåra att 
separera. Det är därför omöjligt att undvika viss subjektivitet till objektet varför 
objektiviteten istället uppnås  (Holme  och  Solvang 1986) via  koncentration på 
saklighet, fullständighet och opartiskhet i framställan.  

2.2  Utveckling av teoribakgrund 
För att öka kunskapsnivån kring  de  upptäckta beståndsdelarna  har en  teoretisk 
bakgrund tillförts. Teoribakgrunden är  en  förutsättning för att inte fastna på 
empirisk nivå.  Den  behövs för att lyfta perspektivet utifrån. Teoribakgrunden 
förväntas utveckla, förklara och stödja  de  upptäcka beståndsdelarna och mönstren. 

Utveckling av teoribakgrunden startade när  de  första kategorierna började 
framträda och möjliggjorde  en  första ansats till sortering i fyra områden:  

1. Projektet, processen och integrationsmekanismer  
2. Organisationer och informationshantering  
3. Relationer mellan företag  
4. Socialpsykologiska aspekter på byggplatsorganisationen.  
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För att få djup i jämförelsen delades teoribakgrunden  in  i fem delar varav fyra 
grundade sig på Borgbrants (Borgbrant  1990)  modell med omvärld,  organisation,  
grupp och individ.  Den  litteraturgenomgång (Olsson  1998)  som genomförts 
följer denna struktur  
Den  femte delen som tillfogades var själva koordineringsskeendet. Analys II(  se  
längre fram)genomfördes med denna indelning. Vid tolkningarnas  slut  visade det 
sig att materialet blev för omfattande och till vissa delar  irrelevant  varför vissa 
delar skars bort4.  En  mer presentationsvänlig nivå återfinns i avhandlingen. 
Uppdelningen omfattar: 

• Nivå ett är då projektnivå eller  operativ  nivå som omfattar allt som sker på 
bygg-arbetsplatsen  T ex  projekt-organisationens sammansättning, sättet att 
koordinera, ledarstil etc 

• Nivå två är  den  operativa nivåns förutsättningar eller om  man  så vill 
byggprojektets omvärld. Te x lagar, normer, avtal, anbudssystem, 
branschpraxis, yrkesroller etc  

2.2.1  Förförståelse 
Forskaren  har under  sju  år  i huvudsak arbetat i  det  studerade gränssnittet varför 
miljön är välbekant. Arbetsuppgifterna  har  huvudsakligen inneburit  koordinering 
av  teknikinstallatörer i  produktionsprocessen.  Möjlighet att använda 
respondenternas  eller  intervjupersonernas språk och uppträda i 
intervjupersonernas miljö är därför inget  hinder  för undersökningens 
genomförande. Forskaren  har  inom ramen för ett annat  projekt  genomfört 
fallstudier inom  området  installationssamordnarens  roll  varför  forskning  i denna 
miljö inte  heller  är främmande. Forskaren  har  tillbringat två månader  vid  
University  of Reading  i  England.  Där fanns möjlighet att umgås  med 18  andra  
doktorander,  deltaga i doktorandmöten och möjlighet att träffa ledande experter 
inom ämnesområdet. Vistelsen  har haft en  inverkan  både  metodiskt och 
redovisningsmässigt. Intrycket  var  att  man satte  aktören  som  skall dra nytta  av 
forskningen  i första  rummet  när  det  gäller  rapporter. 

2.2.2  Teoretiskt  perspektiv  
Huvudintresset i  studien  är  hur  specialistentreprenören och  då  i huvudsak 
teknikinstallatören,  ser  pä  sin  omvärld i allmänhet och  den  koordinerande 
entreprenören i synnerhet.  Det  anlagda  perspektivet på studien  innebär att 
betrakta  problemområdet med  specialistentreprenörens synsätt.  

4  Se  ytterligare motiv i teoribakgrundsavsnittet  
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2.3  Metodval och genomförande 
Studiens inriktning mot att försöka  forstå  och förldara hur specialistentreprenören 
ser på  sin situation under  byggprocessen från upphandling till projektavslut gav  
en  första inriktning mot kvalitativa metoder. Kvantitativa beskrivande under-
sökningar för att mäta, till exempel kommunikationsflöden bedömdes  initialt  som 
ointressant för att bygga upp  en  förståelse. Ett litet urval av intervjupersoner 
bedömdes kunna ge  en  djup och innehållsrik bild av specialistentreprenörens  
situation.  
Gunnarssons (Gunnarsson  1991)  studie om samordning på byggplatsen från 
1991har tillfört  en  syn på koordinering i det dåvarande marknadsläget. Intresset i 
föreliggande studie är inte att försöka utveckla  den  eller bevisa om Gunnarssons 
studie var rätt eller fel. Möjligheten att istället genom  en  förutsättningslös  start  
bilda ny kunskap kring området verkade mer fruktbart. Därav  den  induktiva 
inriktningen. 

Forskarens syn på verkligheten som  en social  konstruktion gav det slutliga 
beslutsunderlaget till  en  kvalitativ studie.  En  koncentration skedde på öppenhet 
för intryck och att utifrån empirin skapa ett  system  av sammanhängande begrepp 
(Checkland och Scholes  1990)  som kunde prövas mot verkligheten och teorier 
från närliggande områden. Dessa ställningstaganden sammantaget innebär  en 
induktiv  ansats. 

Metoden  har  använts för att induktivt bygga upp  en  arbetshypotes. Därefter  har 
en  jämförelse med befintlig litteratur inom det funna området utförts för att  se  
vad i  de  empiriska tolkningarna som kan styrkas, utvecklas eller avfärdas av andra 
forskare.  

2.4  Insamling av empiriskt material  

2.4.1  Urval  
Eftersom  inriktningen är att försöka förstå och förklara är  studien  koncentrerad 
kring ett  fatal  enheter  som  intervjuats  på  djupet. Urvalet  av  intervjupersoner  har  
skett  helt subjektivt av  forskaren där  den  framväxande  bilden  stått  som  
urvalskriterium.  Tre dimensioner styr  dock urvalet. Bransch, Yrkeskategori och 
geografiskt  läge.  Fem  tidsmässigt åtskilda intervjurundor  har  genomförts  med 1-7  
intervjuer i varje. I  pilotstudien  valdes  en av  varje yrkeskategori för att säkerställa 
intervjuguidens giltighet  på  olika organisatoriska nivåer. I  vary  ett och två  gjordes 
en geografisk  skillnad i urvalet. Intervjurunda  tre hade som  syfte att komplettera  
med  arbetsledare förutom att ytterligare sprida urvalet geografiskt. I sista rundan 
fylldes  på med respondenter som kunde  representera  en  installationsgrupp. 
Intervjurundorna  har  avbrutits när informationsmättnad uppnåtts.  Rapportens  
delar grundar  sig på  intervjuer  med 22 personer med  sammanlagt  537 års 
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branscherfarenhet. Spridningen är från  1-42  års personliga erfarenheter.  De  
intervjuade respondenterna  har  i genomsnitt arbetat med installationer i  24  år. 
Företagen är i huvudsak rikstäckande  men  två lokala företag är också 
representerade. Avgränsningar: Företagen sysslar med entreprenader som 
huvudverksamhet och  har  tillräcklig volym för att  ha chef,  projektansvariga och 
egna montörer. Andra befattningar såsom  t ex  kalkylator varierar. Geografiskt är 
det  en  spridning från Luleå till  Göteborg,  fördelat på  7  städer med  en  storlek från 
Härnösand till  Stockholm.  Branscherna är i huvudsak  VS,  luftbehandling och  el 
men  andra specialistområden såsom måleri förekommer. Urvalet är delat mellan 
befattningar med ungefär lika delar filialchefer, montörer, projektledare och 
arbetsledare. Företagsledare  har  i urvalstabellen ( fig  6  )klassats som filialchefer. 

Interejurtincla Specialist-  
område  

Filialchef  
FC  

Projektledare 
PL 

Arbetsledare 
AL 

Montör  
PA 

Pilot 
9611 

VS 1 1 1 

El 1 1 
Vary 1 9701  Mål  1 

VS 1  i  1 
El 

Vary 7  
9702 

VS 1 

VS  i/  
Vent  i  1 1 

Vary 3 
9703 

Vent 1 - 

Vary 4 
9711 

El 1 

Sum= 	 5 	 7 	 4 	 6  

Figur 6  Urvalsfördelning  

2.4.2  Intervjuer 
Då det var av största vikt att respondenterna  skulle  kunna uttrycka sig fritt med 
sina egna begrepp valdes öppen intervju med frågeguide. Frågeguiden innehåller 
endast ämnesområden' och intervjupersonerna tilläts att utveckla sig relativt fritt.  
De  genererade resultaten är således inte uppbyggda på fallstudier.  De  intervjuade 
personerna uttrycker upplevelser frän hela  sin  samlade erfarenhet och inte endast 
från  en  specifik arbetsplats eller  roll.  

Ansatsen var nyfikenhet och att försöka få  den  intervjuade att hela tiden tömma 
ur sig kunskaper, attityder och begrepp kring problemställningen. Nästan 
uteslutande deskriptiva frågor användes. Intressanta svar följdes upp och 
utvecklades omedelbart. Förhoppningen var att kunna fånga mer än det som 
utrycktes i klartext av  den  intervjuade.  Respondentens  egen begreppsvärld 
användes i så stor utsträckning som möjligt för att stimulera till uttömmande svar.  

5  Se  bilaga  1 
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Intervjupersonerna eller respondenterna kontaktades telefonledes innan intervjun.  
De  informerades om ämnet och ombads sätta av ungefär  en  timme för ändamålet.  
Plats  bestämdes på trygg grund för  respondenten.  Intervjuerna spelades med  
respondentens  medgivande  in  på  band  och skrevs  sedan  ut i  sin  helhet. För att 
minska hämningar av att bli inspelad på  band  inleddes intervjun med frågor kring 
breda enlda områden. Möjligheten till  en  respondentläsning och påföljande 
korrigering av intervjun  har  nyttjats i samtliga  fall.  Det ansågs värdefullt för att 
rätta fel och begränsa missförstånd.  

2.5  Bearbetning och analys  
En  pilotstudie med fem  respondenter  användes som ett  instrument  för att 
säkerställa att ett tillräckligt empiriskt underlag erhölls. 
Med  mindre  justeringar efter pilotstudien och med insvängning mot intressanta 
huvudvariabler mellan intervjurundorna, genomfördes intervjuerna  under  tiden  
November- 96 t o m November  -  97.  

Som tidigare nämnts, skrevs intervjuerna ut i  sin  helhet för att få  en  möjlighet att 
reflektera över materialet.  Den  sammanställda empirin omfattar ca  20  timmar  
band  och  150 A4  sidor text. Denna sammanställning resulterade i  en  beskrivning 
av olika specialistentreprenörers syn på processen i allmänhet och relationen till 
byggaren i synnerhet. 

För att nå djupare än  de  ytliga beskrivningar som  fas  vid  en  första läsning  har en  
ytterligare bearbetning och analys utförts på materialet. Syftet  har  varit att bryta 
ned  data  och gruppera  dem  i kategorier för att kunna arbeta vidare på  en  mer 
teoretisk nivå. Ett  alternativ  till detta hade varit  en  kvantitativ metod med någon  
form  av statistikanalys. Bedömningen gjordes att  en  kvalitativ analys  skulle  ge  en  
djupare förståelse kring relationen mellan  specialist  och koordinatör.  

2.5.1  Analys I 
Vid läsning och avlyssning på det insamlade materialet fördes löpande noteringar 
kring kategori-indikatorer personvis. Frågor att ställa sig är av typen: 
Vad uttrycks egentligen? Vad är det egentligen som händer? 
Vilka är  de  grundläggande  problem  som aktörerna konfronteras med? Vem 
berörs? Vem påverkas? 

Ett exempel på hur det  har  gått till: 

Ett textavsnitt 
"I början går väldigt mycket tid åt att kontakta konsulterför att gå igenom ritningar och 
rätta till fel".  
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Objekten som berörs här är  respondenten  och konsulten.  

Den  kvalificerande delen klassas som: utbyte av nödvändiga uppgifter vid sidan av 
formell informationskanal. 

I detta  fall  fås två abstrakta bitar: informella kontakter och informationutbyte 

 

Objekt  

Vem påverkas eller 
påverkar? 

Kategori- 
indikator  

Textanalys 
Utskriven 
intervju  

Kvalificerande  del  

Vad händer?  

Figur 7  Beskrivning av indikatorkodning 

En  naturlig  variation  finns i utfallet. Ibland kan  en  händelse beskrivas utan att  den  
som påverkas berörs. Noteringarna  har sedan  sammanställts  per person  till 
kategoriindikatorkartor6. Utifrån dessa  har  indikatorerna klassats i kategorier. 

När kategorin börjar ta  form  kan indikatorerna användas för att beskriva 
kategorin. Därefter kan  en  ytterligare jämförelse göras mellan  den  utvecklade 
kategorin och indikatorerna. 

Tid 
	

Kategori  

För  kort  tid 
	

In  tidigare 	Indikatorer  

Figur 8  Schematisk bild av öppen kodning till kategorier 

Vid indikator-indikatorjämförelse konfronteras  man  med likheter, skillnader och  
grader  av överensstämmelse mellan indikatorerna. Detta formar kategoriernas 
egenskaper. Målsättningen är att ur  data  härleda  en  kategorimässig specifiering.  
Under den  pågående kodningen uppstår ofta ideer omkring  data.  Dessa 
nedtecknas för senare analys. Kodningen kan när mönster börjar skönjas övergå  

6  Se  bilaga som exempel  
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till  en  mer  selektiv  kodning av huvudkategorier. Som slutprodukt fås  en  
kategoribeskrivning. 

Nästa steg i processen är att identifiera kategorier som hänger samman och 
försöka formulera hypoteser i  en  påverkansanalys med negativa, positiva och 
neutrala effekter på andra delar i systemet som helhet.  En  förklaring och 
utveckling av upptäckta fenomen inom kategorierna eller mellan  dem  kan ske 
med hjälp av teori från andra eller närliggande forskningsfält.  

2.5.2  Idéhantering 
Idéerna som uppkommer  under  kodningen analyseras och jämföres med 
kategorierna. Utkast till olika förklaringar kan nedtecknas utifrån denna 
jämförelse. Syftet med detta är: 
• Att  fora  upp  data  till  en  begreppsmässig nivå 
• Att ytterligare utveckla varje kategoris egenskaper 
• Presentera ytterligare hypoteser kring relationer mellan kategorier och/eller 

deras egenskaper 
• Integrera dessa relationer med andra kategorier 
• Förbinda  den  framväxande teorin med andra teorier från liknande eller 

närliggande fält 

Utkastet underlättar övergången från beskrivande eller  deskriptiv  nivå till mer 
teoretisk nivå. Genom att fortlöpande skriva teoriutkast kan  man  successivt lyfta 
sig från  den  beskrivande nivån  (Stan-in,  Larsson  et al. 1991). Ingen  energi läggs 
ned på grammatik eller att framställa ett gott språk i detta skede.  En  effekt av 
teoriutkasten blir  en bank  av minnesanteckningar som lätt kan sorteras.  

2.5.3  Informationstrattnad 
Processen fortsätter genom att välja liknande datakällor och upprepa alla steg tills 
dess att  man  anser att kategorierna slutar att utvecklas. Därefter maximeras 
skillnaderna mellan källorna till  data,  tills dess att  man  anser att 
informationsmättnad uppstått på nytt, eller med andra ord att lite ny  information  
tillföres. 

Figur 9  Hantering av informationsmättnad  
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Informationsmättnad  har  hanterats genom att sammanföra  de  nya indikatorerna i  
en ram  omkring  den  föregående kodningsrundan. På detta sätt  fas en  bild av när 
kategorin slutar att utvecklas.  

2.5.4  Analys II 
Ett steg som pågår med allt större intensitet ju tydligare kategorierna blir är 
jämförelsen med befintlig teori.  Den  utförs för att utveckla, förklara, omfördela 
eller förkasta  de  kategorier som upptäckts.  

Figur 10  Analysmodell för analys II 
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För att få  en  bild av var kategorierna hade  sin  koppling mot teorin provas 
indikatorerna mot litteraturgenomgångens indelning. Varje indikator  har  
numrerats och  forts in  i  en  analysmodell  (se  nedan). Bilden visar hur stor 
variationsbredd kategorierna  har  totalt sett och var  de  hör hemma i 
teorij ämförels  en.  

Inplacering  har  skett enligt följande kriterium. Omvärld är allt som inte  har  med 
direkt berörda organisationer att göra  t ex  konsulter eller beställare.  Organisation  
och grupp är  de  som är svårast att särskilja  men  allt som  har  med "tillsammans" 
och "vi" att göra  har  placerats i gruppnivå medan allt annat placerats på 
organisationsnivå. Det gäller då både  den  egna organisationen,  den  tillfälliga 
organisationen och koordinatörens  organisation.  Individindikatorerna  har  
placerats på individnivå och processbeskrivningar i koordineringsnivan. Slutligen  
har  kopplingen till teorin används som bas för att formulera utsagor om  de  funna 
kategorierna.  

2.5.5  Analys III 

För att kunna rekommendera lösningar på identifierade  problem  och allmänna 
förbättringar  har  ett tredje steg införts. Steget består av slutsatserna bearbetas med 
ytterligare teorispegling och dessutom  har  egna erfarenheter tillförts. Resultaten 
av denna analys är följaktligen inte helt empiriskt och teoretiskt underbyggda 
varför  de  ur forskarsynpunkt bör tolkas med  en  nypa  salt.  Bedömningen var att 
aktörrelevansen möjligen kunde höjas med denna analys varför resultaten ändå 
redovisas  under  diskussionsavsnittet.  

2.6  Sammanfattning av metoden 
Bilden nedan beskriver i sammanställd  form  huvudinnehållet i metodavsnittet.  
Studien  börjar med insamling av empiri i  form  av intervjuer som sammanställts 
till  en  beskrivande  del. De  utskrivna intervjuerna  har  analyserats och kodats. 
Koderna  har  fått bilda kategorier. Därefter  har  teoribakgrunden tillförts analysen 
för att utveckla eller förkasta  de  bildade kategorierna. I det läget är  en  förståelse 
och  forklaring  uppbyggd. För att nå aktörmålet, att skapa underlag för ett 
framtida synsätt på koordinering,  har  egna erfarenheter och ytterligare teori 
tillförts.  
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Händelse Empiri Nedbrytning  Kategorier Kategorierna 
tin  indikazor7er  formade  as  jämförs 

form av ,..em  
sorn raverkas 
och  vad som  

dynamiken 
indikatorerna 

med teori 

Wander  

Aktö  

Tid  
Figur 11  sammanfattning av övergripande metod  
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3  Teoretisk bakgrund 
Avsnittet innehåller  en  sammanställning av befintlig närliggande teori för att 
kunna stärka, utveckla eller förkasta  de  empiriska resultaten.  

Ern. piriinsamling  under 
kontinuerlig induktiv  analys 

Forskningsnid] 
Förståelse och 

förklaring 

Aktörmål 
Försleg  

Figur 12  Kapitlets läge i forskningsstrategin är skuggat 

Genom att försöka undvika förutfattade meningar och istället bygga upp  den  
teoretiska teoribakgrunden allteftersom undersökningen fortskrider,  har  
innehållet successivt utvecklats parallellt med att mönster och tolkningar 
framträder.  

Den  empiriska informationen är alltså grunden för vilka teoretiska områden som 
utvecklas.  De  är således nära länkade till företeelsen som studeras  samt  dess 
ingående delar. Teoribakgrunden utvecklas därför i denna avhandling för att: 

• Att ytterligare tillföra  information  kring koordineringen, dess omgivning och 
beståndsdelar. 

• Att ge  en  förutsättning för speglingar av, och diskussioner kring  de  tolkningar 
som empirin givit upphov till. 
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• Att ge  en  möjlighet till jämförande analys av samma eller liknande företeelser i 
andra sammanhang och därigenom skapa  en  bättre grund för slutsatser och 
rekommendationer. 

Teoribakgrunden representerar teoretiska  data  och  har sin  bas i  den  
litteraturgenomgång som finns publicerad som interndokument på avdelningen 
för produktionsledning vid Luleå tekniska Universitet.  Den  teori som presenteras 
här är endast till för att styrka, utveckla eller avfärda  de  empiriska tolkningar som 
gjorts.  

3.1  Utgångspunkter 
Koordinering av specialister styrs på flera nivåer kring och i ett byggprojekt. 
Sverlinger (Sverlinger  1996)  valde att uttrycka koordinering eller samordning i 
tre nivåer: Strategisk, taktisk och  operativ. Han  använde strategisk samordning 
som mer övergripande och på sikt verkande samordning med byggandets 
normsystem, anbudssystem och yrkesroller som bas. Sverlinger påpekar att dessa 
normer och grundläggande värderingar hör till branschen.  De  är därigenom svåra 
att påverka som enskild aktör. 
På taktisk nivå  har  Sverlinger  lagt  sättet att organisera byggprojektet. T.ex. val av 
genomförandeform, upphandlingsform och val av medverkande företag. Denna 
nivå är  den  som lättast kan påverkas. Här kan  man  som projektledare sätta 
förutsättningarna för  den  operativa nivån. Slutligen  har  Sverlinger använt  operativ  
nivå för styrning av projektet. Exempel är val av kommunikationsvägar,  personal  
och ledarstil. 

Indelningen är vanlig och accepterad,  men  baserat på tidigare forskning (Olsson  
1996;  Olsson  1996;  Olsson  1997)  och  de  första empiriska resultaten  har  forskaren 
uppfattningen att det inte  foreligger  någon praktisk skillnad i vilken ledarstil och 
vilka kommunikationsvägar  man  använder sig av mellan  de  olika 
utförandeformerna. Detta gäller om  man  betraktar byggprojektet inifrån 
arbetsplatsen. 

Formellt så skall det skilja sig åt mellan  t ex total  och generalentreprenad eftersom 
kunnandet skall flyttas från konsult till entreprenör. Trots detta skall i alla 
sammanhang  en  interaktion ske med precis samma parter för att färdigställa 
projektet dock  under  andra avtalsformer.  
En  uppdelning på två nivåer är därför av praktiska skäl mer riktig. 

• Nivå ett är på projektnivå eller  operativ  nivå som omfattar allt som sker inom 
byggarbetsplatsen.  T ex  projektorganisationens sammansättning, sättet att 
koordinera, ledarstil etc  
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• Nivå två är  den  operativa nivåns förutsättningar eller om  man  så vill 
byggarbetsplatsens omvärld.  T ex  lagar, normer, avtal, anbudssystem, 
upphandlings  form,  branschpraxis, yrkesroller, etc 

   

Nivå två 

Byggarbetsplatsens omvärld  

(----- Nivå ett 

    

_.,..,... 

På byggarbetsplatsen 

Figur 13  Projektnivåer med ett perspektiv inifrån arbetsplats 

Teoribakgrundens fortsatta indelning är: Arbetsplatsens och koordineringens 
förutsättningar, byggarbetsplatsens  organisation  och koordinering  samt  
specialistkoordinering i andra länder och industrigrenar.  

3.2  Koordineringens förutsättningar  

3.2.1  Avtal kring samarbetsformer 

Det finns  en  uppsättning entreprenadformer, standardavtal, lagar, fackliga avtal 
och unika avtal som bildar handlingsram för ett byggprojekt. Lagar bildar ramen 
Lär alla  de  andra formalia som finns kring ett byggprojekt som exempel kan 
nämnas avtalslagen och miljöskadelagen. Normerna är inriktade på att säkerställa 
människors säkerhet och välmående när det gäller  de  tekniska lösningarna. 

Standardavtalen är  t ex AB 92,  ABT  94  och AFU  96. De  reglerar hur  det  hårda 
utbytet skall  ske  mellan parterna och hur  det  juridiska skall fungera när  det  gäller 
omfattning, utförande,  organisation, tider, ansvar,  ekonomi, besiktning, hävande 
och  tvist.  Standardavtalen innebär ett förenklat hanterande  av de  
entreprenadunika  kontrakten som  endast behöver innehålla  vad det  är  som  skall 
göras och eventuella avvikelser från standardavtalen. 

För att anpassa standardavtalen till specifika  objekt  används ett  system som  
benämns  AF-delen  där  man t ex kan fora in  avvikelser från  AB 92.  För att fä ett 
likartat utseende  på AF  delarna används  en  branschstandard  som  hämtas  ur AF  
AMA  92 
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Bestämmelserna för underentreprenader är ett dokument som tar utgångspunkt i  
AB 92 men har  ett antal ändringar och tillägg som är speciellt aysedda för 
underentreprenader.  

3.2.2  Entreprenadforrner 
Det finns ett antal olika entreprenadformer som används idag.  De  vanligaste 
beskrivs här med tyngdpunkt på deras inverkan när det giller förhållandet mellan 
teknikinstallatör och byggare. 

Delad entreprenad  DE  
Innebär att beställaren handlar upp samtliga underentreprenader själv.  Han  tar 
också ansvaret för att leda och samordna dessa. 

Delad entreprenad 

Beställare 

Projektering  

arkentr.  G  ru  nd Ii gg n  in  g  sen  tr Sion  enir. Tak  VS Vent ETC  

Figur 14  Delad entreprenad 

I detta  fall  finns ingen kontraktsrelation mellan byggare och installatör.  Den  som 
är ansvarig för koordineringen är beställaren. Byggaren är  den  som oftast svarar 
för allmänna hjälpmedel av typ ställningar och lyftanordningar. 
Fördelen med entreprenadformen från installatörens perspektiv är att alla 
entreprenörer  har  samma  status  och upphandlas tidigt. Dessutom ligger 
regleringar av ändringar och tillägg utan mellanhänder. 

Generalentreprenad  GE  

I generalentreprenaden  har  beställaren endast ett avtal rörande utförandet på 
arbetsplatsen och det är vanligen med byggentreprenören som då benämnes 
generalentreprenör. 
Det kan förekomma speciella enskilda arbeten som beställaren också upphandlat  t 
ex  datanätverk eller maskininstallationer. Dessa betraktas som sidoentreprenader. 
Byggentreprenören är  den  som vanligen är  general  och upphandlar 
underentreprenaderna och svarar för  dem  som för eget arbete. Byggaren  har  här 
stora möjligheter att plocka ihop ett fungerande  team.  
Från installationsperspektiv så kommer specialisterna senare  in  i projektet vid 
denna entreprenadform eftersom byggarens inköpsprocess läggs till efter 
beställarens.  
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Generalentreprenad 

Betällare  

Projektering  

Generalentreprenör Maskininstallation 
Sidoentreprenad  

Mark  

 

Stomme  

 

VS  

    

         

Figur 15  Generalentreprenad  

En  mellanvariant av delad entreprenad och generalentreprenad är  den  
samordnade generalentreprenaden där beställaren handlar upp  t ex  
teknikinstallatörerna för att  sedan  överföra  dem  på byggaren med samma ansvar 
som vid  en  generalentreprenad. Här kommer installatören  in  tidigare i projektet  
men  riskerna ökar att samarbetet försvåras eftersom byggaren inte själv kunnat 
plocka ihop ett gäng som fungerar optimalt tillsammans 

Totalentreprenad TE 

I detta  fall  har  beställaren endast ett avtal som omfattar både projektering och 
utförande av arbetena med totalentreprenören. 
Totalentreprenören  har  här  en  möjlighet att anpassa  de  tekniska lösningarna så att  
de  blir produktionsanpassade. Det förutsätter dock ett engagerat beteende och att  
man  lägger ut projekteringsledningen på andra än  de  som anlitas om beställaren 
utförde projekteringen.  

Tote le  n  treprenad  

Beställare 

Totalentreprenä  

P rojektering 
Byggande 

Installationer  

Figur 16  Totalentreprenad  

Ur  installationsperspektiv kan  man  här hamna i två lägen: Antingen  far  
specialistföretaget ansvar att ta fram sina tekniska lösningar och  har  då ett  
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funktionsansvar.  Eller  så färdigprojekterar totalentreprenören och handlar upp på 
färdig  handling.  I det fallet så ansvarar installatören endast för sitt utförande. 
Installatören kommer i det senare fallet inte i någon bättre  position  än i  de  andra 
entreprenadformerna. 

Funktionsentreprenad  

Har  likheter med totalentreprenaden på så sätt att beställaren endast  har  avtal med  
en  entreprenör. Skillnaden ligger i att funktionsentreprenören tar på sig ett ansvar 
för  de  producerade funktionerna  under 5-10  år.  Om den  mätbara funktions-
nivån understiger kravnivån  under den  perioden är funktionsentreprenören 
skyldig att åtgärda problemen. 

Funktionsentreprenaden är  den  entreprenadform som förutsätter det största 
kunnandet hos entreprenören.  Tanken  är att det skall stimulera till tekniska 
lösningar som minskar underhållskostnader.Denna entreprenadform  har  inte 
prövats utförligt när det gäller husbyggande i  Sverige men  det vore intressant att 
lyfta fram  den  kompetens som krävs kring installationer för att erhålla funktioner 
och låga driftkostnader.  

3.2.3  Samarbetsformer  

Partnering 

Partnering  kan  genomföras  både som  långsiktig  strategisk  partnering  och  som  
projektpartnering.  Partnering  innebär  (Bennet  och Jayes  1995)  att  man  förutom 
kontraktet  som  ayser innehållet i leveransen  skriver  ett samarbetsavtal  omkring 
tre  centrala  punkter. 

1. Den  första och mest grundläggande är att  man  är överens om ett gemensamt 
mål. Kärnan är att kraftfullt understryka betydelsen av att tillgodose helheten i 
första  hand  för att det skall tjäna  de  egna intressena.  De  gemensamma målen 
måste innebära att samtliga parter  har en  chans att verkligen uppnå individuell 
framgång genom att tillgodose projektet som helhet. Detta som  alternativ  till 
att endast koncentrera sig på  sin  egen framgång.  

2. Punkt  nummer två är att skapa  en  gemensam problemlösningsrutin.  Har man  
gjort det i förväg är det lättare att hantera problemen som uppkommer.  Om 
problem  inte löses snabbt hårdnar attityden och det tävlingsinriktade 
beteendet ligger när till hands. Problemlösningsrutinen skall vara tidsbegränsad 
på varje nivå. Klarar  man  inte att komma överens så skall problemet eleveras  
en  nivå. På det sättet skapar  man  ett tryck på varje nivå att göra sitt bästa för att 
lösa problemet.  
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3. En  tredje punkt är komma överens om hur kontinuerlig förbättring skall ske. 
Klarar  man  att jobba tillsammans  under en  längre period över flera projekt och 
miljön är  kreativ  borde rimligen kostnader kunna reduceras.  

3.2.4  Avtal för individer 
Fackliga avtal skiljer sig åt mellan samtliga aktörer. Tjänstemännen är 
organiserade på ett annat sätt än yrkesarbetare där avtalen skiljer sig åt även inom 
samma typ av befattning.  De  löneavtal som också skiljer sig mellan 
teknikområden  har  troligen  en  inverkan på hur uppträdandet på arbetsplats blir. 
Löneformen är  en  typ av fackligt avtal där det finns  studier  vad det ayser effekten 
inom företag. Däremot verkar det i dagsläget saknas  studier  som berör effekter 
för  en  projektorganisation som helhet 

Ett antal examensarbeten (Ekerlin och Larsson  1994;  Bengtsson  1995;  Andersson  
1996) har  studerats vad det gäller löneformer och deras effekter på byggindustrin. 
Vad  de  alla  har  gemensamt är att  de  lyfter fram bristerna i dagens 
ackordslönesystem.  Effekten  på specialistkoordinering är att  de  inte premierar 
samarbete med andra yrkesgrupper på arbetsplatsen. Med  tanke  på att 
lönekostnaden ofta bara är  en  tredjedel eller  mindre  av 
underentreprenadkostnader så måste  man  ifrågasätta varför inte ett lyckat 
samarbete premieras. När detta skrivs  har  ingen forskning om löneavtals effekter 
på byggindustrin som helhet kunnat återfinnas'.  

3.2.5  Projekteringsskedet 
Projekteringsstörningar som skapas i beställarledet (Sverlinger  1996)  är  de  som 
dominerar i ett utförande. Det kanske inte är så konstigt med  tanke  på att 
beställaren projekterar i första  hand  för att kunna  visa  upp något åt potentiella 
hyresgäster och handla upp objektet och andra  hand  för att få  en god  
driftekonomi. Begränsad ansträngning läggs på hur investeringens skall utföras på 
arbetsplats. Stafettloppet och  den  allt mer ökande specialiseringen gör att det blir 
svårare och svårare för konsultledet att bära tillräckligt produktionskunnande. Ett 
sätt att lösa detta är att i systemskeden lyfta  in  produktionskonsulters, för att redan 
där produktionsanpassa i så lång utsträckning som möjligt. Produktionskonsulten 
är ett steg för att skapa  de  långa växlingar som behövs i stafettloppet för att  
information  från deltagarna inte skall gå förlorad  

7  Forskaren  har  aft  mundig  bekräftelse att  sä  är fallet frän Byggnads förhandlingschef  
8  Produktionskonsult är något  som  används  av  Akademiska  Hus  i Umeå.  Det  innebär att  man  låter  en  entreprenör  mot  
ersättning medverka i systemskedet  
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3.2.6  Felens ursprung 
Som nämnts i inledningen så  har  inte kvalitetsfelkostnadema minskat i 
byggandet.  En  som uppmärksammat detta och troligen är  en  lösning på spåren är  
Nylen  (Nyl€n  1996). Han har  betraktat byggprocessen med ett 
nätverksperspektiv för att fokusera på relationen mellan parterna. Vid analys av 
kvalitetsfel visade det sig att  de  komplexa och kostsamma felens orsak ofta är vitt 
skilda från konsekvenser och åtgärder för att avhjälpa felen. Orsaken till felen 
finns oftast i bristande kontakt mellan projektet och dess omvärld eller utanför 
projektet medan felen  har  konsekvenser på byggarbetsplatsen. 
Atgärdema för att avhjälpa ett fel omfattar oftast minskning av deras 
konsekvenser. Felets grundläggande orsak berörs sällan av konsekvenserna. 
Slutsatserna visar på två saker dels, att det kan vara svårt att dra gränsen mellan ett 
byggprojekt och dess omgivning och dels, att orsaker till fel och deras 
konsekvenser ligger på olika ansvarsområden och ofta i olika företag inblandade 
ett byggprojekt. 
Därigenom försvåras det öppna kunskapsflödet och det kontinuerliga lärandet för 
branschen som helhet. Vi får  en  grupp projektledare och entreprenörer som är 
bra på konsekvensminskning istället för felkälleliminering.  

3.2.7  Egna slutsatser om förutsättningarnas påverkan på 
koordineringen. 
Entreprenadformer där  man har en  direkt kontraktsrelation mellan installatör och 
byggare omfattas av generalentreprenad och totalentreprenad. I  de  övriga måste  
man  samverka  men  inte  under en  direkt kontraktsrelation mellan parterna.  Man  
kan konstatera att: 

• Oaysett entreprenadform måste alltid  en  samverkan  med  hela omvärlden  ske  
för att produkten skall kunna färdigställas. 

• Entreprenadformerna är ett sätt att fördela  ansvaret  för delarna inom 
entreprenaden och vem  som  skall samordna utförandet. Entreprenadformen 
bestämmer  idealt  sett också vem  som har ansvaret  för  de  tekniska lösningarna i  
projekteringen.  

• Partnering  är ett sätt att försöka lyfta  fokus  från  en  ansvarsfördelning till  en  
gemensam nytta. Författaren  har  åsikten att  partnering  har en god  
grundinriktning  men  ekonomiska  incitament  måste till för att ändra beteendet. 

Studierna av löneformer och annan industri pekar på att ett resultatlönesystem 
som premierar samarbete och helhetssyn  skulle  skapa förutsättningar för ett annat 
uppträdande på arbetsplatsen. Lönesystemet kanske inte bara skall gälla det egna  
foretaget  utan i ett kommande steg projektorganisationen. Plötsligt  skulle man  
kunna organisera geografiskt definierade  team  som  t ex  grundläggning där alla 
yrkesgrupper från rörmokare till armerare hjälps åt för att få delen som helhet så  
effektiv  som möjligt.  
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Projekteringsskedet  har en brist  i att det ibland genomförs med ett mycket 
begränsat produktionskunnande och ofta utan specialistentreprenörers kunskaper. 
Det kan endast tillrätta läggas med samarbetsformer som lyfter  in  
specialistkunnandet tidigt. 

Dagens byggprojekt kan ses som marknader med ett antal inblandade hierarkier.  
Den  tillfälliga organisationen ritas gärna som  en  hierarki  men  fungerar mer 
organiskt med kontakter åt alla håll samtidigt. Priset som kommunikationsmedel i 
kombination med stor osäkerhet om produktens utseende, gör att entreprenörer  
har  svårt att verkligen uttrycka och specificera vad vi vill  ha.  (teorin hämtad från 
inledningsavsnittet) 

Stafettloppsidealet gör att entreprenörernas kunskap sällan tas tillvara. Industrin  
har  skapat  en  mängd entreprenörer och specialister som är experter på att jaga fel 
och minska konsekvenser av felprojekteringar. Kraften kunde med andra 
samarbetsformer istället användas för att optimera produktionsprocesser och 
använda rätt produktionslösning för att uppnå  den  valda systemlösningen och 
arkitektvisionen.  

3.3  Byggarbetsplatsens  organisation  och koordinering  

3.3.1 Grunder  för samarbetsförhällanden  
Axelrod (Axelrod  1984)har identifierat omständigheterna  som  är nödvändiga för 
att samarbetsförhållanden skall blomstra.  En  viktig  komponent  är förväntningen  
på  ett framtida samarbete.  Om man  inte träffas ofta tenderar människor att 
uppträda själviskt. I  en sådan  miljö är  den mest  stabila strategin för alla att tävla.  
Den  totala nyttan är  mindre  än i  en  samarbetsvillig umgängeskrets,  men helt  
tävlingsinriktade umgängesgrupper  kan  överleva därför att alla  far  någon  form av  
betalning för interaktionerna.  

Carlisle  och  Parker  (Carlisle  och  Parker 1989)  använder värdekedjor  som  tjänar  
de  yttersta kundbehoven för att hitta ett referensram till varför och  var  samarbete 
tillgodoser  den mest  framgångsrika inställningen. Deras förklaring är att  
slutkunden  väljer vilken värdekedja  den  skall stödja när  de  köper  produkter. 
Slutkunden  använder antingen alla delar i  en  värdekedja  eller ingen.  Därför  har  
alla företag i  en  värdekedja ett gemensamt intresse  av  att göra deras kedja  mer 
effektiv  än konkurrenternas.  

3.3.2  Byggarbetsplatsens  organisation,  ett klassiskt betraktelsesätt 
När  man  talar om organisationen tänker  man  ofta på det klassiska 
organisationsschemat som presenteras på overheadbilder. Vi måste sträcka oss  en 
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bit  bortom detta.  En  första fråga  man  måste ställa sig är: Vad är egentligen  en 
organisation? 
En  klassisk  definition  lyder:  

"En organisation  är  den  planerade samordningen av aktiviteter som ett antal 
människor gör i syfte att uppnå något gemensamt uttryckt syfte eller mål, genom 
delning av arbete och funktioner, och genom  en  hierarki av auktoritet och 
ansvar"  (Schein  1988) 

Man  kan alltså betrakta organisationen som ett svar på ett samordnings eller  
koordineringsbehov.  Detta klassiska sätt att  se  på organisationer håller än, även 
om delarna utvecklats i många riktningar och fördjupats. Ett idag populärt 
(Shirazi,  Langford  et al.  1996)sätt att  se  på organisationer i byggindustrin är som 
ett öppet  system.  Det innebär att organisationen är i  konstant  interaktion med 
omgivande miljö. Tar  in  råmaterial, människor, energi och  information.  
Transformerar  dem  till produkter eller tjänster som exporteras åter till  den  
omgivande miljön.  

Scheins  (Schein  1988)syn att  konceptet organisation  ytterst är bättre föreställt  
som, den  stabila  processen med import,  förändring och  export  istället för  termer 
av  strukturell karaktär  som  storlek,  form, funktion eller plan ligger  nära  den 
processyn som  Melan (Melan 1995)använder. 
Ovanstående synsätt kräver att  man  tittar närmare  på den  omgivande miljön för 
att fastställa troliga  effekter på organisationen.  

Ett sätt att betrakta komponenter som styr  en organisations  uppbyggnad är att 
indela i huvudgrupperna miljö och teknologi.  De  underliggande dimensionerna 
för miljö är stabilitet, komplexitet och fientlighet medan teknologin  har  
dimensionerna säkerhet, komplexitet och graden av ömsesidigt beroende. 

Miljö Teknologi 

• Stabilitet 
• Komplexitet 
• Fientlighet 

• Säkerhet 
• Komplexitet 
• Ömsesidigt beroende  

Figur 17  Sammanfattning av faktorer som påverkar  en organisations  uppbyggnad  
samt  dess underliggande dimensioner (Shirazi,  Langford  et al. 1996)  

Vi skall studera dimensionerna lite närmare. 

Miljöns påverkan på organisationer 
Många byggprojekt passar i  en  beskrivning med hög osäkerhet, dynamisk och 
osäker miljö. I  en  sådan miljö drivs strukturen mot  en  organisk uppbyggnad 
eftersom organisationen svårligen kan förutse sina framtida aktiviteter. Därför kan  
den  inte  heller  lita på standardisering eller formalisering som  
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samordningsmekanism, utan måste istället ägna sig åt ömsesidig anpassning och 
uppmuntra informell komrnunikation9. 

När organisationen möter  en  komplex miljö ökar problemen att inhämta 
tillräckligt med  information  och förstå  den.  Konsekvensen blir att  man  
decentraliserar beslut för att förhindra effekter av informationsöverbelastning. 

Befogenheter delegeras till lägre  led,  specialister och utbildade yrkesarbetare nära 
det slutliga montaget. Enheterna eller underenheterna  har  i allmänhet möjlighet 
att fatta beslut som i normala  fall  skulle  vara reserverat för högre nivåer (Shirazi,  
Langford  et al. 1996).  

Teknologins påverkan på organisationer 
När det gäller  den  teknologiska komponenten finns det ett flertal definitioner av 
vad teknologi egentligen är. Ett exempel är  "den  transformationsprocess som 
med mekaniska och intellektuella krafter förvandlar  input  till  output."  
Teknologivariabeln kan klassas i tre dimensioner (Shirazi,  Langford  et al. 1996)  
nämligen, osäker-säker, enkel-komplex och ömsesidiga beroenden. När det 
gäller teknologisk säkerhet mäts  den  i hur lätt det är att förutse arbetsaktiviteter 
och vilken erfarenhet organisationen  har  av tekniken. När säkerheten ökar blir 
det tekniska systemet mer reglerande med konsekvensen att aktiviteterna blir mer 
rutinartade, förutsägbara och lutar åt att bli standardiserade. 

Med komplexitet ayses hur sofistikerat det tekniska systemet är.  Till  exempel om  
man  stöter på okända produktionsmetoder eller om många aktiviteter måste 
utföras simultant. Denna  variabel  ökar eller minskar organisationens behov av 
funktionell specialisering för beslutsfattande med konsekvensen att beslut måste 
decentraliseras till nivåer där teknisk expertis finns. 

Ömsesidiga beroenden i organisationer existerar på många nivåer och är  en  
indikator på hur processer är beroende av varandra på så sätt att  en  ändring i  den  
ena ger effekter i  den  andra. Beroendet är av tre huvudtyper: 

• Gemensamma resurser som används av alla, till exempel kranar 
• Sekventiellt eller utförs efter andra aktörer ayslutat sina till exempel målning 

efter innerväggar. 
• Reciproka, där arbetet rör sig mellan aktörerna till exempel gipsväggen som 

först enklas,  sedan  installeras i, och slutligen dubblas. 

Alla  de  nämnda beroendena påverkar vilken typ  av samordning som  krävs  pä  
följande sätt: 

Jmfr aysnittet om samordnings och integrationsmekanismer  
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För beroendet av gemensamma resurser kan  man  förvänta sig samordning  via  
standardisering, för sekventiella beroenden  via  planering och i det reciproka fallet 
ömsesidig anpassning. 

Inverkan  av  arbetsuppgifternas osäkerhet  på organisationens  
utformning  
Om  uppgiften  fore  sitt utförande är känd  av  alla,  kan  många  av  aktiviteterna 
förplaneras.  Om  uppgiften däremot inte är bekant  så kommer man under  
utförandet att tillägna  sig mer  kunskap vilket  leder  till förändringar i 
resursallokering, tidplaner och prioriteringar. Alla dessa förändringar kräver 
informationshantering  under  uppgiftens utförande. Därför hävdar också  Galbraith 
(Galbraith  1977)  att: 

"Ju större osäkerhet kring uppgiften,  desto  större mängd  information  mäste  utbytas mellan beslutsfattare  
under  utförandet för att uppnå  en given  nivå  av  prestation." 

Inverkan av osäkerhet sker i första  hand  genom begränsningen i möjlighet att 
planera eller fatta beslut kring aktiviteter  fore  utförandet. 

Vad  menas  då med  osäkerhet?  Galbraith  definierar uppgiftens osäkerhet  som  
skillnaden mellan  den information som  krävs för att lösa uppgiften och  den  
mängd  information den  egna  organisationen  äger. Detta är mycket tydligt i 
byggbranschen där  den som  är ansvarig för  projektets  genomförande sällan  eller 
kanske aldrig kan  äga  all den  kunskap  som  krävs för att  gå  från  ide  till färdigt 
fungerande  system. 

3.3.3  Byggarbetsplatsen betraktat  som en  tillfällig  organisation  
Vardagen för  de  flesta i byggindustrin  består  i att uppföra  unika  (Oberlender  
1993)  byggnader  med  delar  som kan  igenkännas och repeteras.  Huset som  helhet  
kan  alltså vara  unikt. Samtidigt  återfinnes  komponenter eller  projektdelar  som  är 
repeterbara inom och mellan  projekt. Som  exempel  kan  nämnas att samtliga  hus  
måste  ha  ett yttertak  som kan  utföras  på  ett  antal  standardiserade sätt. Sättet att 
arbeta beskrivs oftast  som  projektbaserat.  

Vad  är  då  ett  projekt?  

Ett projekt kan beskrivas med fyra egenskaper  (Andersen, Gnide et al.  1994)de 
är: 
• En  engångsuppgift 
• Skall leda fram till ett bestämt slutresultat 
• Kräver olika typer av resurser 
• Är tidsbegränsat  
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Huvudskälet att organisera sig tillfälligt är  just  att uppgiften är  en  engångsuppgift. 
Skall  den  utföras flera gånger är det mer naturligt att låta linjen hantera  den.  
Problemet med projekt är att det råder stor osäkerhet i början eftersom  man  inte  
har  fördelat vem som skall göra vad och kanske inte  heller  är helt på det klara 
med vad som skall göras. 

Lundin och Söderholm (Lundin och Söderholm  1995) har  använt  handling  som 
centrum för sitt sätt att  se  på projektorganisationen inifrån.  Man  jobbar med fyra 
inbördes beroende koncept för att öka förståelsen med avgränsning till 
handlandet.  En  fri tolkning av deras sätt att betrakta  den  tillfälliga organisationen  
har  följande delar: 

Tid är centralt. Det måste finnas någon  slags  tidshorisont Uppgiften i sig själv måste ingå som  en del. En  tillfällig 
eller tidsgräns för  den  tillfälliga organisationen.  organisation  är beroende av  en  eller ett begränsat antal 
Tidsgränsen i sig sprider  en  känsla av brådska och skapar definierade uppgifter. Mankraft täcks inte naturligt av 
därigenom  handling.  tid och uppgift varför  man  introducerar tearnkonceptet 

som ett fruktbart verktyg för att ytterligare definiera  den  
tillfälliga organisationen. 

Teamet formas av uppgiften och  den  tillgängliga tiden Förändring behövs och det finns  en  förväntning att det 
med individerna som bärare av föreställningar och skall uppstå  en  skillnad mellan före och efter.  Den  
attityder. tillfälliga organisationen är medlet för att uppnå  den  

skillnaden.  
Den  tillfälliga organisationen skapas undantagslöst för att 
fylla ett visst syfte som vanligen innehåller ett  element  av 
förändring.  

Figur 18  Koncept för att definiera  den  tillfälliga organisationen 

Tittar  man  närmare på uppgiften är det möjligt att dela  in dem  i repetitiva eller 
helt unika där byggande enligt Lundin & Söderholm representeras av repetitiva 
uppgifter. Möjligen med anledning av att det alltid finns ett antal delprocesser 
som kommer igen,  t ex  grundläggning. 

Förändringen som uppstår i projektet kan enligt Lundin & Söderholm indelas i 
två delar: 

• Den  verkliga förändringen i  form  av  en  distinkt förändring mellan  fore  och 
efter. 

• Möjliga eller åtråvärda insikter av transformeringen eller förändringen  bland  
projektdeltagama och deras ideer om hur projektet skall föras till ayslut. 

I ett byggprojekt är största intresset riktat mot det första fallet medan  man  som 
projektgrupp sällan samlas för att dokumentera  de  vunna insikter  man har  
uppnått". 

Ii Denna studie visar att det förekommer  en  gång var  35:e  branschir  
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Det faktum att projektorganisationen upphör kan vara  en  förutsättning för att  
man  skall kunna acceptera intressekonflikter i ett  team.  Alla vet att det snart tar  
slut.  Medlemmar kan komma och gå  under  tiden så spelreglerna kan förändras 
när nya förväntningar eller erfarenheter introduceras. 

Projektets interna liv kan naturligt beskrivas med olika i sekvenser (Lundin och 
Söderholm  1995):  

Sekvens ett Handlingsorienterat entreprenörskap 
I  en  repetitiv bransch som byggindustrin är igångsättningsprocedurer på gränsen 
till institutionaliserade. Entreprenörrollen i dessa sammanhang underlättas av att  
man  vet vilka tillstånd som krävs och  har  rutiner för att dra igång projekt vilka 
oftast  har  återkommande delkomponenter. 

Sekvens två Uppdelning i bitar för byggande av engagemang 
Uppdelningen i bitar  har  två huvudfunktioner. Dels minskas åtagandet till  
mindre  förenklade uppgifter och dels fungerar det samtidigt som  en  mekanism 
för att bygga upp  en  känsla av hanterbarhet  bland  tänkbara medlemmar. 
Kontinuerlig uppdelning fortgår  under  hela startskedet ned till nivån: Biten skall 
vara med eller inte. Uppdelningsprocessen påverkas av yrkeskodning som  t ex  
byggdelstabeller och traditionellt kunnande som  man  tar för givet. Ju längre 
denna sekvens pågår  desto  större blir behovet att tillföra samordningsmekanismer. 

Handlingsorienterat entreprenörskap  

Uppdelning i bitarför byggande av engagemang 

Planerad isolering 

,11.1.111.1Mill111M«••••••11110111  

Institutionaliserad ayslutning  

Förändrin2  

Figur 19  Projektets sekvenser 

Sekvens tre Planerad isolering 
Planerad isolering hänför sig till exekveringsfasen i projektets livscykel. Det är här  
den  förutbestämda handlingen skall genomföras enligt  plan.  Minimering av  
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störningar i  planen  eller andra  hot  mot handlingen är  absolut  nödvändig. 
Projektorganisationen rör sig från  relativ  öppenhet till slutenhet. 
Isoleringen underlättas av  planer  och vakthållning.  Planer  gör världen lättare att 
hantera eftersom deras existens minskar osäkerheten.  De  kan ses som ett 
nödvändigt  instrument  för att underlätta  handling.  Vakthållning uppnås genom 
att medvetet försöka minska kontakterna med omgivningen. 

Sekvens fyra Institutionaliserad ayslutning  
Har man  i ett tidigt skede lyckats definiera ett projekt så finns  en  automatisk 
avslutningsmekanism. I byggindustrin beskrivs detta ofta som ett 
överlämnandeskede.  
En  viktig  del  av ayslutningen är överföringen av erfarenheter till  den  egna 
organisationen. Jämförelse mellan förväntningar, genomförande och utfall kan ge 
nya insikter om hur  man  skall hantera speciella  problem. 

En del  av projektverksamhet  man  inte skall glömma är att det deltar ett antal 
experter som kan  ha en  delvis perifer  roll  geografiskt  men  ändå  en central roll  när 
det gäller genomförandet.  De har en  detaljerad mycket specifik kunskap om 
ingående delar i projektet eller teknik som behandlas av projektet.  De  som är i 
centrum av projektarenan och i huvudsak hanterar integrationen av 
specialisternas kunskaper  har en  bredare och ytligare kunskap. 

Specialisterna är  en  förutsättning för att projektet skall nås av beslutsunderlag och 
därigenom möjlighet till genomförande.  Nylen (Nylen 1996)  menar att 
specialisternas förslag måste vinna ett erkännande i det han kallar 
huvudgränssnittet eftersom specialisterna saknar helhetssynen. 

Process  management  
Militära organisationer  har en  väldefinierad struktur på ordergång och kontroll 
som är hierarkisk. Traditionell industri organiserar sig ofta på samma sätt. Dessa 
strukturer kan vara ineffektiva när det gäller att sköta produktionssystem därför 
att många affärsprocesser korsar flera chefsgränser (MeIan  1995).  Resultatet blir 
att  man  får motsägande mål mellan chefsstrukturen och processen som sådan. Det 
skapar i  sin  tur kommunikationsproblem och sänker effektiviteten. Problemet 
kan återfinnas i byggindustrin där Kadefors (Kadefors 1992)konstaterar att 
byggindustrin organiserar för ansvarsfördelning istället för informationshantering. 

Ett sätt att komma tillrätta med motsägande mål mellan chefsstruktur och 
processen som sådan är att försöka tänka och organisera sig i processer. Med 
processer ayses (MeIan  1995) en  begränsad  del  repeterbart arbete som kan 
transformera material och  information  till  en output.  Produktionssystemet indelas 
i huvudprocesser och stödprocesser där huvudprocesserna är  de  som tillför  
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värde.11  Liksom ett projekt  har en  process  en  väldefinierad början och ett  slut.  
Varje produktionssystem består av  en  grupp ömsesidigt beroende processer som 
stödjer målet med systemet. 

Stödprocesser griper över flera funktioner och förser organisationen med  sin  
infrastruktur. Som exempel kan nämnas informationssystem och 
personalfunktioner 

Inhämtande  logistik 
företaget använder dessa  processer  för att inhämta  
material och  information som  är nödvändiga för att  
producera produkten  eller  tjänsten. 

Operativt  arbete 
Bestir  i att transformera  det  ingående  materialet  och 
informationen  till  en produkt.  

Utsändande  logistik  
Processer som  distribuerar  produkter.  

Marknadsföring, försäljning och  service 
Processerna hanterar  aktiviteter  före och  efter  köp  

Figur 20  Huvudprocesser enl Melan 

Det finns ett antal grunder för processtänkande. Det första steget är att skapa ett 
ägarskap för processen. Processägaren är  den  individ eller grupp som är ansvarig 
för processeffektivitet och  har  befogenhet att ändra och förbättra processen. Nästa 
steg är att definiera gränser i processen. I affarsprocesser uppstår ofta  problem  i 
gränssnitt (Melan  1995).  Exempel på  problem  är att  output  från ena sidan 
gränssnittet inte är vad  man  förväntar sig på andra sidan. 

För att optimera  en  process kan processägaren använda verktyg som; planering, 
erfarenhet och beräkningar. Det är dock endast möjligt att optimera  en  process 
med ayseende på vad  man  vet om inputsidan och vad som förväntas på 
outputsidan  (Nylen 1996). 

3.3.4 Samordning av organisationens  delar 
Ett  av de  största problemen  som organisationer  möter är  integrationen av  deras 
delar för att försäkra  sig om en effektiv "overall  performance"  Ju större  
organisation  och uppgift  som  skall utföras  desto  större är potentialen för saknad.  
integration  (Schein  1988).  

Ett byggprojekt kräver samordning av ett stort antal människor på många nivåer 
varför  en  förståelse av  de  mekanismer som finns tillbuds är nödvändig. Ett sätt att 
indela grupperna av samordningsmekanismer är i laterala och vertikala  (Bolman  
och  Deal  1995). 

11  Engelska  added value 
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Vertikala mekanismer representeras av: 
Beslutsordningar som hierarkier samordnar genom att skicka problemen upp till  
en  högre nivå där någon löser problemet. Direkt ledning är ett enklare  alternativ  
som innebär att  en person  samordnar genom att tala om exakt vad  de  andra skall 
göra. 

Etablering av regler och rutiner 
Standardisering av arbetsrutiner, vad som skall göras eller kunskaper 
Arbetsprocesserna kan specificeras, planeras och förprogrammeras med regler och 
rutiner på ett så koordinerat sätt som möjligt. Det kräver dock kunnande om alla 
delar och deras inbördes beroenden i detalj. Planering som samordnings-
mekanism tenderar att haverera om grupperna inte  har  helt klara mål eller om 
kommunikationsvolymen mellan grupperna är stor.  

Output  standardisering eller om  man  så vill mcilstyrning är  en  mekanism som 
tillåter viss frihet i samordningen för att uppnå målet.  En  förutsättning för detta är  
en  stor säkerhet om vad målet är.  

Input  standardiseras i utbildningsprogram och finns i operatörernas 
kunskapsmassa. Kunskapen är så stor att  man  tillåter självstyrning.  Man skulle  
kanske kunna tänka sig att ett forskar  lag  med liknande kultur och 
utbildningsbakgrund i någon mån blir självstyrande. 

Planerings och kontrollsystem 
Planeringssystem som traditionellt styr vad som skall göras och kontinuerligt 
kontrollerar att så sker 

Laterala mekanismer  
De  laterala samordningsmekanismerna bygger på formella möten och informell 
kommunikation och är alla  en form  av Ömsesidig anpassning. Det är  den  enklaste  
formen  av samordning där aktörerna påverkar varandra genom kommunikation.  
Den  används i enkla sammanhang och mycket komplexa sammanhang där  man  
gör något för första gången. 

Formella och informella möten  for  att ta fram  planer,  lösa  problem  och fatta beslut. 
Arbetsgrupper eller task  forces  som sammanför specialistkunskaper tillfälligt 
Samordnare som arbetar genom  information  och övertalning istället för 
auktoritet och regler 
Matrisorganisationer där alla  har  mer än  en chef t ex en  affärsmässig och  en  med 
teknikkunnandet. 

Laterala relationer är  former  för underlättande av ömsesidig anpassning. Ett 
exempel på  en lateral relation  är installationssamordnaren som skall hantera 
tvärfackliga relationer.  En  task  force  kan motsvaras av det veckomöte lagbasar  
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och ledarmontörer håller regelbundet.  Gruppen  finns bara  under  projektets 
livscykel och hjälps åt för att få arbetet att flyta.  
Man  skall  ha klart  för sig att  en  koordineringsmekanism inte utesluter  en  annan. 
Ofta är flera verksamma samtidigt.  Van de Veen et al (Van de Veen,  Delbecq  et 
al.  1976)har mätt i vilken utsträckning olika samordningsmekanismer används. 
Deras slutsats var att användandet av laterala relationer och möten ökade med 
ökad osäkerhet i uppgiften. Samtidigt minskar användandet av regler och  planer.  
Kristofferson (Kristofferson  1995)  påvisar också att många uppfattar att 
formaliserad planering och samordning saknar tydliga samband till vad som sker 
på arbetsplatsen, vilket beror på berördas begränsade delaktighet. 
Mintzberg (Mintzberg, Quinn  et al. 1995)  påpekar att  man  inte kan lita på  en  
mekanism. Det normala är att organisationer favoriserar  en  mekanism i  taget 
under  livscykeln. Organisationer som inte favoriserar någon  form  är  de  som 
tenderar att bli mest politiserade, därför att det uppstår konflikter när människor 
måste slåss för inflytande i något  slags  vakuum. 

Vilka kostnader är då förenat med  de  olika mekanismerna?  Figur 22  visar att  de  
laterala mekanismerna är dyrast,  men de  är tyvärr många gånger helt nödvändiga 
när  de  vertikala inte räcker till  (Bolman  och  Deal  1995).  

Kostnad för varje metod 	  Hög  

Regler  och Hierarkier Planering Laterala 	Task  Team 	Integrerings- 
procedurer 	 funktioner  forces  (kräver avdelningar  

vertikal 	(matriser)  
integration 

Figur 21  Rangordning av kostnader för olika nivåer av samordning  (Robbins 1996)  

Gunnarsson (Gunnarsson 1991)ifrågasätter möjligheten att använda  sig av 
standardisering som  samordningsmekanism.  Han  menar att mycket pekar  på  
ömsesidig anpassning  som den  viktigaste samordningsmekanismen för 
byggplatsen. Kadefors (Kadefors  1992)är  inne  på  samma  linje  när  hon  konstaterar:  

"Standardisering  är  en effektiv  samordningsform i vanliga och återkommande  situationer. En faktor som  
begränsar  effektiviteten hos regler  och  rutiner som  samordningsform är att byggprojekt genomförs  av  många 
olika  parter  i samarbete." 

Gunnarsson (Gunnarsson 1991)identifierade två vitala beståndsdelar i 
samordningsfunktionen.  
Den  första är informationsproblemet12. dvs att varje  part  som skall samordnas 
måste förses med  relevant information  om situationen. Behovet av  information 

12  Se  även avsnittet om informationshantering  
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och kapaciteten att hantera  information  i projektorganisationen måste 
överensstämma.  

Den  andra delen är motivationsproblemet eller att  man  måste försäkra sig om att 
varje  part  är intresserad av att bidraga till det gemensamma målet. Problemet är 
att få överensstämmelse mellan önskat beteende och det motiverade beteendet. 
Här kommer  de  olika belöningssystemen  in. 

Överensstämmelse  

Önskat beteende 

e 	 
Överensstämmelse 

e 
Motiverat beteende  

Informations- 
hanteringskapacitet  

Figur 22  Modell  av samordning enligt Gunnarson 

Är specialisterna utbytbara  resurser eller  inte? 
Håkansson (Håkansson,  Hellman  et al.  1993)skiljer  på  homogena och heterogena  
resurser. Med en homogen  resurs ayses  en  resurs  som ur  ekonomisk synvinkel är 
lika värd oberoende  av  vilka andra  resurser den  kombineras  med. 

"Det betyder att konkurrerande enheter uppfattas som likvärdiga i alla väsentliga 
ayseenden eller att ev skillnader kan mätas eller uppskattas. Kunder  har  samma 
behov och leverantörer erbjuder identiska substituerbara produkter och/eller 
tjänster.  En  effekt blir att transaktionskostnaderna antingen blir  sä  små att 
företagen kan bortse frän  dem  eller lika stora oberoende av vilken motpart som 
väljs" 

Följden av detta resonemang blir att det enda  man  behöver bry sig om i val av 
motpart är priset. Det finns ingen gräns på hur många motparter  man  kan  ha 
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efter som fler ger större valmöjlighet. Uppstår missnöje så byter  man  bara 
motpart. 

Med  en heterogen  resurs är det ekonomiska utfallet beroende av vilka andra 
resurser  man  kombinerar  dem  med. Värdet av motparten blir alltså beroende av 
hur väl  man  kan kombinera dennes resurser med det egna företagets resurser. 
Kostnader och intäkter blir helt beroende av hur  man  lyckas utnyttja och hantera 
detta förhållande. För att kunna ta tillvara  de  unika kombinationsmöjligheterna 
finns ett behov av att lära sig hur motparten ser ut och fungerar.  
En  förutsättning för detta är att  en relation  skapas.  Om  relationen mellan parterna 
kan utnyttjas till  sin  fördel ökar intäkterna av relationen. Samtidigt kostar det att 
hantera relationer och anpassa sig till motparten. Genom att varje  relation  är unik 
är det viktigt vem motparten är. Antalet motparter är plötsligt betydelsefullt 
eftersom det finns gränser för hur mycket  man  kan investera i att bygga upp 
relationer och anpassa sig. Samtidigt blir det kostsamt att bryta relationen varför  
man  måste försöka hantera missnöje inom relationen.  

Homogen  resurs 	 Heterogen  resurs 
(Lika värde oaysett vad  den 	(Ekonomiskt utfall beror av 
kombineras med) 	 kombinationsmöjlighet)  

Val  av motpart 	 Spelar ingen  roll 	 Kritisk fråga 

Antal motparter 	 Ju fler  desto  bättre 	 Ju färre  desto  bättre 

Missnöje  visas  med 	 Att lämna motparten 	 Att klaga 

Tabell  1  Hantering  av  motparter  beroende av heterogenitet  (Håkansson,  Hellman  et 
al. 1993)  

Vilken väg är då  den  rätta? 

Som ledare av projektbaserad verksamhet av repetitiv karaktär så måste  man ha 
klart  för sig att uppbyggnad av relationer och att samordna sig med motparter 
kostar. Samordning är nödvändigt resursmässigt, administrativt och tekniskt. 
Samordning13  kan lösas när problemen uppkommer eller genom investering i 
rutiner alternativt organisatoriska enheter. 

Intäkterna  kommer  alltid att vara inbäddade i  relationer man  själv  har men  också 
i  de relationer som  motparterna  har med  andra  foretag.  Håkansson (Håkansson,  
Hellman  et al.  1993)menar att  det  är mycket svårt för att inte säga omöjligt att 
bestämma intäkter och kostnader för  en  enskild  relation  varför endast grova 
approximationer är möjliga.  Han  konstaterar:  

13  Se  även aysnittet om samordning och integrering  
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"Det två mest grundläggande faktorerna som påverkar både intäkter och 
kostnader är graden av heterogenitet och förmågan att hantera  den."  

För att uppnå  en  förmåga att hantera motparter måste vi till att börja med, lära 
oss förstå  dem  för att inse graden av heterogenitet och därefter hantera dessa 
heterogeniteter till allas fördel.  

3.3.5 Organisationer  och informationshantering 
Från  det  första beslutet i ett  projekt  skapas hela  tiden ny information som  
ackumuleras  under projektets  livscykel. Informationshantering  har en  nyckelroll 
i  hur  framgångsrikt projektorganisationen  kan  möta  kundens krav  (Atkin  1990).  
Ett  av  problemen är att  de som initialt  äger kunskap i ett byggprojekt efterhand 
avkopplas från  projektet.  
För att överföra kunskap mellan  parter  och därigenom ackumulera  den  överförs  
den  i någon  form av dokumentation.  Skriven  dokumentation  är ett försök att 
koda tankar och  ideer.  Risken är att  den som  avkodar  den  skrivna  
dokumentationen kommer  fram till  en  annan slutsats än  den som  ursprungligen  
var meningen.  Endast  den  skrivna kunskapen  kan  överföras.  
Nylen (Nylen 1996)  menar att fel orsakade  av  kommunikationsproblem  kan  
hänföras till frågan: 

Vem skall  ha information  och varför? 

Problemet kan delas i: 

• Ingen information  finns 
• Felaktig  information  tillförd 
• Rätt  information  tillförd  men  ej använd 

Andra  problem  är svårigheten att definiera  informationsstrukturen  och att skilja 
mellan tekniska  behov,  kommersiella  behov  och  ledningens informationsbehov  
(Atkin  1990).  

Att hantera  information 
En organisations  möjlighet att framgångsrikt koordinera genom  de  enklare 
mekanismerna' målsättning, hierarki och regler beror på frekvensen av undantag 
och kapaciteten att hantera  dem.  På byggarbetsplatsen upplever 
specialistentreprenören varje gång olika hierarkier och regler, dessutom kan det i 
viss mån förekomma olika målsättningar. När osäkerheten kring uppgiften stiger 
så ökar också antalet undantag till dess att hierarkin överbelastats med 
informationshantering. I detta skede måste såväl  den  fasta som  den  temporära  

14  Jrnfr aysnittet om samordnings och integrationsmekanismer  
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organisationen  reagera.  Det  finns två huvudsakliga sätt att lösa detta.  (Galbraith  
1977) Den  första inriktningen är att  man  försöker begränsa  behovet av  
informationshantering och  den  andra blir följaktligen att öka  organisationens  
förmåga till informationshantering.  Den  omgivande miljön  eller  marknaden är 
något  man som  specialistentreprenör  har  svårt att påverka  eftersom  projekten ofta 
initieras  på  beställarens  eller koordinators  nivå.  

Det kan vara svårt att tillämpa självstyrande grupper i byggbranschen.  Man  måste 
beakta att många olika organisationer med olika lojaliteter skall ingå i  den  ideala 
gruppen för byggarbetsplatsen. Lyckas  man  inte med detta kommer ytterligare 
samordning att krävas 

Vertikala  informationssystem har  svagheten att  metoden  svårligen  kan  spänna 
över flera  organisationer med dagens  sätt att  se på processen  vilket  den  måste 
kunna göra  på  byggarbetsplatsen.  Man  skall  ha  i åtanke att  vertikal information  
för  en  industriman  med  lean production-tänkande (Karlsson och Åhlström 
1996)innebär  information  i  processens  riktning och inte  vertikalt  i hierarkin.  

Den  sista utvägen är att använda sig av laterala beslutsprocesser som spänner tvärs 
genom auktoritetslinjema. Det finns ett antal mekanismer som används. Antalet 
mekanismer och typen beror på nivån av osäkerhet. Vad  man  kan  se  är att vid 
högre osäkerhet tenderar  man  att använda sig mer av planlagda möten, ej 
planlagda möten och horisontala kanaler som  t ex  underrättelseofficerare av typen 
installationssamordnare. Samtidigt minskar användningen av  planer,  regler och 
vertikala kanaler. 

Auktoritetshierarki  

Kegler  och procedurer 
Planering och milsättning 

Begränsning av infonnationshanteringsbehov 

Påverkan  av  yttre 
miljö 

Tillförandet  av  
glappresurser 

Skapandet  av  
självstyrande  
grupper  

Försöka hantera  den Det  enklaste sättet är Grundar  sig på  att 
yttre miljön genom att sänka  grupper  fir  tillgång 
att  t ex  olika  former  prestationsnivån. till alla  de resurser de 
av  samarbete för att Detta  kan  göras behöver fiir att lösa 
utjämna efterfrågan genom att öka  den sin  uppgift.  det 
eller art  söka  en helt  
ny  miljö att operera i. 

tillgängliga  tiden,  
tillföra  mer resurser  i 

medför att  
gemensamma  

form av  arbetskraft  funktioner  försvinner  
eller  hjälpmedel, och  specialiseringen  

minskar. 

Ökad förmåga att hantera  information  

Investering i vertikala 
informationssystem 

Skapandet av laterala 
relationer  

Organisationen  kan investera i Användning av laterala 
mekanismer som tillåter relationer innebär Sanktioner 
hierarkin hantera mer som spänner tvärs genom  
information  på kortare tid. auktoritetslinjema. Denna 
Exempel på detta är inställning flyttar 
datorsystem eller assistenter beslutsprocessen ner till där 
som sorterar och renodlar informationen finns istället för  
information,  att flytta upp informationen 

till beslutsnivaema. Det 
decentraliserar beslutsfattandet 
utan att skapa självstyrande 

grupper.  

Figur 23  Strategier  for  informationshantering i organisationer(Galbraith  1973) 
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Alla dessa strategier medför ökade kostnader för organisationen och/eller 
kunden.  Om  strategin skall väljas beror på  den  relativa kostnaden gentemot andra 
strategier. 

Det  budskap  som  framförs  av  Galbraith (Galbraith  1977)  är:  

Man  måste välja någon av  de  fem vägarna när osäkerheten är stor.  Om man  inte 
bestämmer sig så  har man  automatiskt bestämt sig för att införa "slack" eller  en  sänkt 
prestationsnivå.  Om man  inte matchar behovet av ökad informationshantering så kommer 
automatiskt förseningar och därmed budgetöverskridanden för att införa jämvikt i systemet. 

Ytterligare  en aspekt på informationen  i  projekt  är att  den  skall vara optimerad 
dvs rätt  information  till rätt grupp.  Det  är inte önskvärt för någon att hantera 
onödig  information  lika lite  som  att sakna  information.  Viss  information  måste 
alla  ha,  medan annan räcker att förm.edla till fåtalet.  Atkin (Atkin  1990)föreslår att  
man  måste jobba hårdare  med  att förstå  informationsbehovet  och sätta  av tid  för 
att inhämta och sprida  information. Det  är önskvärt att gruppindela  
informationen efter t ex ledningsinformation, teknisk information  och 
kommersiell projektinformation.  Atkin  föreslår vidare att  man  tillsätter  en  
informationsansvarig nära projektledaren.  Det kan  vara  en  viktig pusselbit  med 
tanke på  att endast 10procent  av  chefsaktörerna  (Robbins 1996)  agerar  som  
naturliga informationsspridare.  

3.3.6  Socialpsykologiska aspekter  
Den  teknikerdorninerade byggindustrin medför att  de  socialpsykologiska 
aspekterna på byggarbetsplatsen lätt kan underskattas. Kadefors (Kadefors  1997)  
slutsats: 

	Parternas interna  organisation samt  interaktionsmönstren  dem  emellan  har  stor 
betydelse för  den  verkliga makt och ansvarsfördelningen i relationen. Kunskap om 
människors beslutsfattande i  en sodal  omgivning medför alltså  en  väsentligt ökad förståelse 
av beställar-entreprenörrelationen." 

Tyder på att socialpsykologiska aspekter bör beaktas för att kunna teckna 
relationen fullt ut. För att ge speglingsmöjligheter till tolkningarna av empirin är 
några områden speciellt intressanta.  De  omfattas av grupper,  roller,  
kommunikation och delaktighet. 

Grupper 
Varför kan inte  integration  ske genom mer genomarbetade  planer  som tar hänsyn 
till dubbelarbete och tävling mellan grupper och individer? Svaret står att finna i 
hur informella organisationer påverkar  de  formella.  
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Den  organisatoriska  rollen  kräver bara begränsade delar av aktiviteter(Handy  
1996)  från individerna.  Men  det är hela individen som kommer till arbetet. 
Människorna tar med sig attityder, känslor och insikter som organisationen aldrig 
tänkt på.  De  passar inte  in perfekt  i  planen.  När  de  arbetar med andra utvecklar  
de  relationer, informella överenskommelser och samordningsmönster som 
överskuggar det organisationen tänkt sig från början. Undergrupperna blir det  
man  identifierar sig med, och individens självkänsla börjar bero av hur gruppen 
presterar. Det blir allt svårare att förstå och känna med andra grupper inom 
organisationen. 

Vill  man  förstå samspelet mellan människor och byggarbetsplatsen kan  man  inte 
bortse från gruppen. I ett byggprojekt  har  grupper alltid samma syfte: Fördelning 
och ledning av arbete, problemlösning och beslutsfattande, informations-
bearbetning, förhandling och konfliktlösning och  den  övergripande strävan att 
uppnå milstolpar och mål. Hur och om dessa mål uppnås beror till  en  stor 
(Rwelamila 1994)del på:  

1. Hur gruppen fungerar  
2. Hur gruppledaren definierar gruppen och relaterar till  den 
3. Hur gruppen ser på sig själv  

Gardiner (Gardiner  och  Simmons  1995)påpekar att  en  minskning  av  antalet  
konflikter under  ett byggprojekts livscykel  kan  åstadkommas genom att tidigt 
bygga upp fungerande  grupper.  För att öka insikten i detta  område  skall  vi  titta 
lite närmare  på  hur  grupper  fungerar och utvecklas.  

Det är idag känt att grupper utvecklas genom olika stadier till  en effektiv  grupp.  
Den  effektiva gruppen karakteriseras (Bruzelius och Skärvad 1995)av att det finns 
rätt kompetens i gruppen, att målsättningen är tydlig, att kommunikationen är 
riklig och innehåller både känslor och tankar, att individuella olikheter 
accepteras, att  man  lyssnar på varandra, att maktkamp inte förekommer  samt  att 
gruppen gemensamt utvärderar sitt arbete och sina prestationer. 

På  vägen fram till  den  effektiva  gruppen  krävs  (Carew, Parisi-Carew  et al. 1986)  
olika ledarstilar för att  nå  bästa  resultat.  I  den  första  fasen, orienteringsfasen  är 
beroendet  av  direkt  ledning stort. Med  komplexa uppgifter  kan  detta  skede  vara 
upp till  60 procent av en  grupps livslängd.  Under fas  två missnöjesfasen måste 
ledarskapet fortfarande vara styrande  men  börja övergå till stödjande. 
Missnöjesfasen är ofta  kort men det  finns  en  risk att  gruppen  fastnar här. I  fas tre  
tenderar  gruppen  att undvika  konflikter eller menings  skiljaktligheter för att 
förbättra klimatet.  Det kan  bromsa utvecklingen något. Ledarskapet övergår mot 
stödjande. I  den  sista  fasen  blir  gruppen  självstyrande och kräver  minimal ledning. 
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Fas Orientering 1  Missnöje II Beslutsamhet  
III 

Produktion IV  

Tankar • Har  generellt 
positiva tankar  om  
utfall 

• Upplever skillnader 
mellan 
förhoppningar och 

•  Mindre  missnöje 
när sättet  ate  arbeta 
klarnar  

•  Positiva  känslor 
och lust  ate  vara 
med  i  teamet  

• Vilka är  de  andra utfall • Önisesidig  respekt  • Föreroende  for  
• passar  jag in  • missnöjd  med  ökar resultaten 
• rill  jag  vara  med  beroendet  av  

ledning  
• minskat missnöje 

:tied  ledning  
• Känner  sig  posinv  

när  det  gäller 
• 

• 

Negativa  reaktioner  
mot  ledningen 
Upplever ibland 
inkompetens  eller  
förvirring 

• 

• 

Böljar  vara nöjd  
med  maluppfylleise 
och  komma  över  
negativa känslor 
Självkänslan ökar i 
relation  till grapren  

• 
gruppers mål  
Fokuserar  all energi  
pa  uppgiftens 
lösande istället för 
missnöje  

Effektivitet • Lag  nialupplelse 
Energin fokuserad 
pa  att definiera  mal  

• Tillfill iga avbrott 
till folid  av  negativa  
känslor 

•  Produktionen  ökar 
med  ökad förstaelse 
och förrnaga. 

• Förbättring 
framkallad  av  
stolthet och 

och uppgifter •  Langsamt  ökande 
miluppfyllelse 

Förbättring  via  
positiva känslor 

sammansveuning 
inom  gruppen  

• Lättsamt,  effektive  
och självfornoende  

Figur 24  Gruppens utveckling  

Man  kan jämföra med idrottspsykologens syn på  system  som är effektiva och 
bygger på vi-känsla  de  (Railo, Matson  et al.  1996)anser att  system  som bygger på 
vi-känsla brukar  ha  några kännetecken: 

• Snabb och  effektiv information  

• Öppen tvåvägskommunikation 

• Social  storming  

• Engagemang  

• Kreativ  problemlösning 

• Personliga mål och organisationsmål i 
harmoni 

• Grupptillhörighet 

• Glädjefull personlighet och kultur 

Tabell  2  Kännetecken  far  grupper med vi-känsla 

Personliga mål och organisationsmål i harmoni är det  man  brukar benämna 
målintegration. Målintegration är det som kanske utgör skillnaden mellan att 
tvingas jobba och att "ställa upp" Railo (Railo, Matson  et al. 1996)  menar att  
man  ställer upp då det finns  en  stark  inre frivillig överensstämmelse mellan  en  
individs och  en organisations  aysikt, värderingar och visioner.  
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Roller  och uppträdande  
En roll  är summan av  de nonner  som hänför sig till  en  viss uppgift eller  position  
(Angelöw och  T 1990). Rollen  ligger som  en ring  av förväntningar kring  en  
aktör. Förväntningarna skapas både av individen och av omgivningens 
förväntningar på positionen. Rollbeteendet eller uppträdandet handlar om hur  
man  som rollinnehavare uppför sig  kontra de  förväntningar som finns utlösta. 

Rollkonflikter uppstår på två sätt. Det första är när  en  och samma  person  innehar  
en position  som möter olika förväntningar från olika grupper, t.ex. 
mellannivåarbetsledaren. Det andra exemplet är när  en person  innehar flera 
positioner mot vilka det riktas motstridiga förväntningar. Som exempel kan tas 
installationsarbetsledaren som samtidigt ikläder sig  rollen  som  installations-
samordnare.  Han  är då  en  specialistchef för sina egna samtidigt som han skall 
agera  generalist  och behandla alla fack lika (Olsson  1996).  

Glappet mellan förväntningarna och vad som verkligen händer minskar med 
tiden  man  arbetar tillsammans eftersom mer förståelse och  relation  byggs upp. 

"Kontinuitet  mellan  projekt  gör att  man  inte behöver mötas  som  två främlingar  med  
finansiella  krav  hängande över huvudet (Beardsworth,  Keil  et al. 1988)  "  

Kommunikation 
Information  är  en  väsentlig  deli  att öka delaktighetskänslan och engagemanget 
hos individen.  Kommunikation  är också  en  förutsättning för att kunna samordna 
aktiviteter. Det enklaste exemplet av alla är att  en  sten kan lyftas av två personer. 
För att  de  skall klara det måste dorn kommunicera. 
Mellanmänsklig kommunikation är både  verbal  och icke  verbal. Den  verbala 
vilken skall behandlas här består av samtal, meddelanden instruktioner etc. Något  
man  måste  ha klart  för sig är att, kommunikationsprocessen involverar kodning 
och avkodning av meddelanden (Angelöw och  T 1990)  eftersom vi inte kan 
förmedla tankar direkt måste vi använda något  system  för att förmedla det vi 
önskar uttrycka. 

Kodningen är  den  process vi använder för att försöka göra andra medvetna om 
våra tankar, känslor och attityder. Avkodningen är  den  motsatta processen där vi 
som mottagare söker förstå det som uttrycks. Dessa två till synes skilda processer 
är  en  och samma ,vi kodar och avkodar på samma gång. Hur väl vi klarar 
kodning och avkodning beror på dels på individuell förmåga och erfarenhet och 
dels på gruppmässiga och kulturella erfarenheter (Angelöw och  T 1990).  

Av ovanstående resonemang följer att kommunikationen kan uppfattas som  en  
transaktion.  Man  kan aldrig vara helt säker på att kodning och avkodning är helt  
perfekt.  Olika faktorer påverkar transaktionen som vilja till förståelse, förmåga att 
uttrycka sig och förmåga att uppfatta  samt  miljöns påverkan.  
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Det är inte bara informationens innehåll som  har  betydelse, utan också det sätt på 
vilken individen förhåller sig till informationen (Sverlinger  1996)  Sverlinger 
menar att individen är begränsad i sitt förhållande till  information  på flera sätt. 
Individen är inte rationell, använder inte alltid  relevant information  och  har  inte 
obegränsad kapacitet att hantera  information  utan styrs till stor  del  av omedvetna 
handlingsregler.  

Man  måste alltid sträva efter att hitta vägar för kommunikation inom  den  
tilltalades eget referenssystem. Det kräver  en del  förståelse och insikter för att 
exemplifiera inom andra människors verksamheter. Framgångsrik  (Hurst  
1991)kommunikation är inte möjlig utan: 

• Förståelse 
• Gemensam plattform 
• Iakttagelseförmåga 
• Medvetenhet 
• Självförtroende 
• Klarhet 

Joharifönstret (Bruzelius och Skärvad  1995)  som är uppkallat efter sina skapare  
Joseph Luft  och  Harry  Ingram  är  en  modell som används för att kategorisera 
kommunikationsstilar.  Modellen  är baserad på att ömsesidig förståelse förbättrar 
exaktheten i upplevelsen av kommunikationen.  Modellen  klassificerar individens 
tendenser att underlätta eller hindra kommunikation mellan människor längs två 
dimensioner: Öppenhet och  feedback.  

Känt av iaet 
	

Okänt för iaet  

Känt av andra 

Okänt av andra 

Det öppna  jaget  
Arenan 

F.  

e+ 
d 
b+ 
a  
C+  
k 

Det blinda  jaget 

Avslöjande 
i 	i 	* 

Det dolda  jaget  Det okända  jaget 

Figur 25 Joharifönstret 
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Öppenhet  kategoriseras  som till vilken  grad  individen öppet och frispråkigt 
uttrycker känslor, erfarenheter och  information  när han försöker kommunicera.  
Feedback  är till vilken  grad  individen framgångsrikt framkallar öppenhet hos 
andra. 

Delaktighet 
Liken  har  visat (Likert 1966)att  produktiviteten  ökar  om man  själv  far  bestämma  
sin  arbetstakt och att förmän  som har  större möjlighet att planera själva också 
producerar mera. Ett  slående  exempel  visas av  Coach  &  French  (Liken 1966)som  
kommer  till slutsatsen att  man når  högre  effektivitet vid  omorganisation  av  
arbetet,  om  grupperna  som  berörs f'ar deltaga i  processen. 

Eftersom dagens produktion  har  förändrats till  en  mycket större flexibilitet torde 
dessa resultat vara av ännu större vikt idag, när  man  står inför ständiga 
produktionsomställningar. Byggarbetsplatsen är i ständig omorganisation varför 
delaktighet måste vara av största vikt att tillgodose. 

Ett annat exempel är Denisons  (Denison  1984)talande  resultat  i  form av  kurvor  
som  visar att avkastning  på eget kapital  och vinstandel  av  försäljningen ökar  med 
en  ökande delaktighet i beslutsprocesserna. Detta är dessutom sett över  en  
femårsperiod där gapet mellan  de som  inte  har en  delaktighetsprocess och  de som 
har det,  tycks öka  med tiden  till  de  delaktigas fördel.  Denison  förklarar vidare 
varför delaktighet fungerar  på  följande sätt. (fritt översatt) 

"Arbetarna får  en  känsla av att  de ager  sina ansträngningar inom organisationen och 
känner stolthet över sina bidrag.  En  miljö skapas där  man  blir medveten och börjar bry sig 
om vilka konsekvenser  ens  handlingar  far  inom organisationen. Samordningen och 
proaktiva verksamheter som planering prioriteras. Alla aktörer är informerade och försöker 
minimera transaktionskostnader som konflikter leder till. Identifieringen med organisationen 
ökar. Grupper av människor löser komplexa  problem  bättre än individer."  

3.3.7  Egna slutsatser om byggarbetsplatsens  organisation  och 
koordinering. 
Samarbete måste alltid vara dubbelriktat för att tillföra nytta. Vet  man  att  den  
andra parten kommer att tävla så finns det inget incitament att samarbeta. Jakten. 
på ändringar och tillägg utifrån  en  låg prisnivå är ett uttryck för att det är lönsamt 
med ett tävlingsinriktat beteende i byggindustrin som  den  ser ut idag. 

För att få  en  samarbetskultur i byggindustrin måste till att börja med, beställare  
visa  att det finns möjlighet att jobba med långsiktighet och förtroende. Så länge 
ett tävlingsinriktat beteende signaleras från  start  så kommer hela processen att 
genomsyras av tävling därför att det belönas. Är  man  duktig på att köra över 
andra och klösa åt sig tillägg är det  en  fördel idag.  
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Stimulans  mot samarbetsformer som premierar helhetssyn och  en  lägsta kostnad 
totalt sett för slutanvändaren måste tillföras. Idag  har  vi  en situation  där alla slåss 
för att i mycket stor utsträckning tillfredställa  de  företagsinterna målen. Frågan är 
om kulturen med  en  jakt på lägsta pris, är för djupt rotad i byggindustrin för att  
en  förändring skall kunna realiseras? 

Teorin bakom organisationers uppträdande vid olika förutsättningar förklarar 
varför byggarbetsplatserna får  den  informella struktur som innebär att många 
beslut fattas nära montageplatsen för att osäkerheten är minst där. Frågan är om  
de  besluten blir rätt ur funktions,  drifts  och totalekonomisk synvinkel. Vet  man  i 
förväg att produkten är komplex borde  man  kunna möta det med tillförda 
underättelsefunktioner i  form  av problemlösare nära  den  operativa kärnan och 
personer nära det rena montaget med stor beslutsrätt. 

Projektet som förutsättning att hantera motstridiga intressen känns rätt  men  är 
samtidigt  en  tråkig bild. Bilden av att  man  måste sammanföra  en  mängd 
specialister för att klara ett så komplext uppdrag är lika rätt och mer tilltalande. 
Projektets olika sekvenser passar olika människotyper olika bra. I början behövs  
den  klassiske handlingsinriktade entreprenören för att  fa  igång nedbrytnings-
process, engagemang och planering. När  den fasen  är över inträder  en  period där 
projektet mår bäst av isolering. Tyvärr är det inte alltid så att platschefen mår bäst 
av isolering varför han kanske undviker att uppnå det skedet. Alternativt 
engagerar han sig i andra verksamheter.  Den  institutionaliserade ayslutningen 
kräver ytterligare  en  annan personlighet som ser till att delarna verkligen tar  slut.  
Byggprojekt kan i vissa lägen vara samtidigt i uppstart, isolering och delavslut 
vilket gör det hela än mer komplicerat.  Man  skall samtidigt vara öppen, isolera 
sig och  se  till att avsluta.Det är möjligt att projektstart, isolering och ayslut skall 
ligga med ett ansvar  men  med ett antal personer som delansvariga för att få rätt 
engagemang. 

Att det är förändringen och erfarenhetsuppbyggnaden som skapar engagemanget 
inom teamet är  en  riktig slutsats (Lundin och Söderholm 1995)som också 
förklarar varför engagemanget är som bortblåst när förändringen är uppnådd.  
Man  samlas mycket sällan efter det att projektet är ayslutat för att dokumentera  
de  insikter  man  erhållit.  

Projekt  sekvensen uppdelning innebär att det skapas ett stort antal  output  och 
inputlägen med ett gränssnitt som skall fungera emellan  dem.  
Projektorganisationens förmåga att förstå specialisters behov i och mellan delarna 
och koppla dessa till överordnade mål bör vara avgörande för framgång.  Se  Fig  
26 

Kan man  dela  in  projektet i processer som kan ägas av  en  individ eller  en  grupp 
av individer är process  management  användbart.  Projekt  eller dess delar kan  
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betraktas som processer med tidsåtgång kopplad som  extra  dimension. Input  kan  
t ex  vara  en  färdig yta som entreprenör nr  2  får gå  in  på och  output  att ytan är  
klar  för tredje aktören i processkedjan. Klarar  man  att etablera ägarskap  har man  
skapat  en  självstyrande grupp vilket minska belastningen på hierarkin. 

Överordnad process  
Input  

 

Output 
Input 	  

Gränssnitt 

    

Output 

 

Delprocess  

  

Delprocess  

   

      

      

Figur 26  Koppling mellan delprocesser och överordnad nivå 

Byggindustrin präglas av flexibilitet och relativt kortsiktiga relationer varför 
kännedom om olika parters regler och rutiner kan vara relativt liten. För att få 
genomslag med  en vertikal  koordineringsmekanism krävs långsiktiga relationer. 
Hierarkier som verkligen fungerar är inte möjliga att uppnå inom ett projekt, 
däremot inom  de  olika projektdeltagarnas  foretag.  Planering är det mest 
uppenbara sättet att samordna. Det är endast möjligt genom att känna  de  
ingående aktörernas delprocesser och därefter ömsesidigt anpassa sig. 
Det som automatisk inträder i komplexa miljöer med osäkerhet i uppgiften är 
laterala relationer av typen "Liason  Positions"  eller samordnare och "Task  forces"  
eller arbetsgrupper som tillsammans löser  problem  så nära problemkällan som 
möjligt där informationen finns.  Team  eller integrationsavdelningar är endast 
möjligt att använda vid mycket långsiktiga och formella samarbetsformer eller vid  
vertikal integration  av specialister. 

Vill  man  sänka kostnaderna för ett byggprojekt totalt sett skall så mycket som 
möjligt strukturbindas så  man  inte behöver  de  dyrare typerna av samordning. 
Typexemplet är bostadsbyggande där produkten är enkel och  man  aldrig 
uttrycker något behov av speciella installationssamordnare (Olsson  1996).  
Troligen för att delkomponenterna är väldigt lika. 

I komplexa projekt är det vanlig med funktioner som installationssamordnare och 
kontrollanter som är  en  hjälp vid problemhantering nära problemkällan. Tyvärr 
kan  man  ibland  se  uttryck för att installationssamordnaren skall agera städgumma 
i  den  strukturbundna tekniska informationen. Ser  man  det ur organisatorisk 
synvinkel så tillför han då inte mycket i själva utförandeprocessen. Teknik- 
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problem  skall i det skedet vara lösta. Däremot kan interaktionshjälp behövas. 
Som forskningen visar kan  man  aldrig  heller  förlita sig på  en  mekanism  men man  
bör sträva mot att använda sig av så billiga mekanismer som möjligt. 

I dagsläget är det vanligast att som byggare betrakta specialisterna som  en 
homogen  eller helt utbytbar resurs. Även om  man  vet att specialisterna inte alltid 
är likvärdiga är  den  enkla vägen ut att välja motpart  via  priset. 

I valet av specialistentreprenörer är det svårt att uppskatta kombinationseffekter. I 
första  hand  skall effekten med egna resurser uppskattas. Med antagandet att det 
finns  en  unik bästa kombinationsmöjlighet, så  skulle  svaret på antalet motparter 
bli = endast  en.  Beaktar  man  effekten tillsammans med andra specialister krävs 
kanske ett antal kombinationsmöjligheter för att få ut största nyttan av 
specialistgruppen totalt sett, då är svaret på antalet motparter av unik karaktär = 
ett begränsat antal. 

Vad  man  också måste  ha klart for  sig är också att  en  motparts kombinationseffekt 
kan vara bra i  t ex  bostadsproduktion  men  inte i komplexa tekniktäta  lokaler  
varför  en  uppsättning av motparter krävs. Som nämns i inledningen är  den  
direkta kostnaden för specialistgruppen  en  stor  del  av byggkostnaden varför också  
de  indirekta effekterna av olika kombinationer möjligen kan få ett stort 
genomslag. 

Informationsteknologins intåg i byggindustrin  kommer kanske  att påverka sättet  
information  hanteras.  Det sker  idag inom  organisationer med så  kallade intranät  
men  i liten omfattning mellan  foretag med anledning av den  projektstruktur 
branschen använder  sig  ay.  För att  det  skall vara  ide  att investera i industriella 
vertikala  informationssystem som ligger  i hela  processens  riktning måste 
samarbetet ta andra  former.  Någon  eller  några måste skaffa  sig  ett ägarskap15  av  
hela  processen. Den  möjligheten  ligger  idag oftast  hos  byggherren. Ett  alternativ  
till detta är att standardisera  kommunikationsstrukturen  för hela byggbranschen. 
Även  om  branschen  hade en  standardiserad  struktur  för att utbyta tekniskt  hård 
information  finns ändå möjligheten kvar att konkurrera  med de  mjuka delarna  av  
informationshantering. 

Idag underlättar aktörerna  sin situation  genom att använda medvetna och 
omedvetna regler för hur  man  skall agera i olika situationer. På det sättet behöver 
inte organisationen möta varje  situation  som ny. Därmed reduceras behovet av 
kommunikation och verksamheten effektiviseras.  

13  jrnfr processdelen  
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Byggindustrin måste ta sig  en  rejäl funderare vilken typ av  information  som 
behövs när och varför  den  behövs. Vi  har  inte råd att institutionalisera 
underrättelsefunktioner som skall konsekvensbegränsa tidigare skapade  problem.  
Varför ritar  t ex en  byggherre? Är det  for  ett smidigt säkert  montage  eller är det 
för att hyra ut sina lägenheter eller kanske för att kunna upphandla entreprenörer. 
Mycket  skulle  vara vunnet på att anpassa ambitionsnivån på det som görs till rätt 

Att rita med stor detaljrikedom ända fram till upphandling är ett sätt att 
minska osäkerheten  men  kanske inte rätt sätt att hantera informationen totalt sett. 

Författarens erfarenhet av generalentreprenader är att många av  de  framtagna 
dokumenten är genomarbetade  men  bristfälliga för byggandet.  De  kan  ha sin  
funktion i byggherrens uthyrningspresentationer eller som driftinstruktion  men  
saknar relevans i ett aktuellt montageskede. Ä andra sidan så saknas ofta  relevant 
information  för slutmontaget.  

En  byggarbetsplats är i kontinuerlig gruppförändring och mognadsuppbyggnad 
genom att aktörerna skiftar  under  loppets gång. Det bör därför vara av stor vikt 
att underlätta gruppmognad för att snabbt få  en effektiv  arbetsplats.  En  ledare på  
en  byggarbetsplats måste  ha  insikt i mognadsprocessen för att kunna välj rätt typ 
att beteende i  de  olika situationerna.  

En  väg att komma tillrätta med  roller kontra  förväntat uppträdande är att tala om  
for  omgivningen vad  jag  förväntar mig av  den  och vad  den  kan förvänta sig av 
mig som  person.  I byggindustrin kan problemet bli stort när  t ex en  platschef 
inte agerar som branschpraxis förväntar sig att han skall uppträda. Ännu svårare 
kan det var med förhållandevis nya  roller  som installationssamordnaren. Då gäller 
det att vara  extra  tydlig. I  en  tidigare studie  har  författaren pekat på att 
installationssamordnare fungerar bäst (Olsson 1996)när det finns  en  tydlig och väl 
förmedlad bild av vad omgivningen kan förvänta sig från installations-
samordnaren. 

När det gäller kommunikation kan  en  parallell från Joharifönstret dras till ett 
projekt och optimering av  information.  Vem skall veta vad och vad är okänt för 
alla? Genom att delge  information far man  mycket  feedback  som kan hjälpa till 
att öka byggprojektets  arena. Strukturen  i branschen idag med  organisation  för 
ansvarsfördelning istället för informationsutbyte gör det svårare att uppnå  den  
stora  arena  som krävs för ett komplext byggprojekt.  

3.4  Specialistkoordinering i andra länder och industrigrenar  

3.4.1  Internationella jämförelser  
Storbritannien 
En studie  i  England  (Matthews,  Tyler  et al.  1996)där förundersökningar  gjordes  
inför ett försök  med  projektpartnering  med  underentreprenörer visar  som 
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bakgrundsinformation att  de  koordinerande entreprenörernas anställda till  91  
procent var positiva till ett partnerarrangemang med specialister. Nyckeldelarna 
för att förbättra  de  koordinerande entreprenörernas inköpsprocess och utveckla 
långsiktiga förhållanden blev identifierade som: 

• Användandet av specialister tidigare i processen 
• Mer uppföljning av prestationen efter kontraktens ayslut 
• Specialisternas anbud skall utvärderas hårdare 
• Kraft  skall läggas ned på att röra sig från pris som enda kriterium vid 

utvärdering 

I samma studie identifierades specialisternas punkter för förbättring av 
relationerna med följande resultat: 

• Det bästa sättet att förbättra relationen var enligt specialisterna att förbättra 
dialogen mellan parterna kombinerat med  en  ökad ärlighet, 

• I genomsnitt  84  procent var positiva till ett partnerarrangemang i framtiden 

• Nittio procent av specialisterna tyckte att huvudentreprenören  lade  för mycket 
vikt på priset istället för kvalitet. 

I  den  uppmärksammade  rapporten  "Constructing  the  Team"(Latham 1994)angrips 
implementeringsproblemen för nya sätt att arbeta.  Man  menar att  
implementering  börjar  med  kunderna. Kunderna är kärnan i  processen  och deras  
behov  måste uppfyllas  av  industrin. Många i  den  Brittiska industrin är bekymrade 
över  den  ökande kundfi-agmenteringen i och  med  upplösningen  av  många 
offentliga beställare.  Om  inte ett  effektivt  kommunikationsnätverk skapas  med  
hjälp  av  industrin  så  riskeras fler och fler  fall  av  illa skötta entreprenader  som  inte 
uppfyller  kundens behov.  

Latham (Latham  1994)menar också att stora offentliga beställare  har  ett  ansvar  
för att bygga  hus som vi  och framtida  generationer kan  vara stolta över.  Man  
måste också driva frågan  om  bra  projektering. Det  behöver inte nödvändigtvis 
vara  dyr projektering,  utan  en projektering som ser  till att  man far  ut mesta 
möjliga  av  pengarna. 

I ämnet specialistentreprenörer finns  en  nyligen utförd översikt  av problem  och 
åtgärder (Hughes,  Gray  et al. 1997).  Ett aysnitt behandlar  samordning  och 
gränssnittshantering. MAn konstaterar att  effektiviteten  i specialisternas arbete 
kräver att  vital information  byts mellan ett  stort antal parter. Samordningen av  
denna process måste styras hårt.  Man  menar också att  det  finns fyra  aspekter  att ta 
hänsyn till:  
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• teknisk förenlighet 
• dimensionsintegrering  
• processplanering 
• flödet av  information  

När det gäller teknisk förenlighet ser  man en  utveckling i  Sverige  mot större 
beaktande av att  de  olika systemen inte motverkar varandra,  t ex  värme och kyla. 
Ett  problem  inom detta område är vem som skall bära kostnaderna om  man 
under  processens gång,  t ex  måste möta ändrade funktionskrav från användaren. 
Ritningar verkar inte  heller  i  England visa  kritiska snitt mot andra entreprenörer. 
Ett steg på vägen är att  se  till att någon är ansvarig för kompatibiliteten dvs att  de  
olika systemen samverkar och kan monteras på ett tillfredsställande sätt. Ett 
vanligt sätt att hantera frågan både i  Sverige  och  England  är att lämna problemen 
åt installatörerna att lösa på  plats. Man far  på så sätt rätt kunskaper om hur  man  
kan utföra det, ansvaret för funktionen och kostnaden för teknisk lösning 
tenderar att glida över på specialisten.  

Problem med dimensionsintegration kan  uppstå i  de  fall  inköpen  har  dragit ut  på 
tiden  och  man  hunnit för  längt  i  processen  för att ta hänsyn  till  installationernas  
dimensioner.  Mycket kostsamma  kollisioner  och utrymmesproblem  kan då  
uppstå.  

Ordningen på arbetena är oftast huvudentreprenörens ansvar  men  påverkan av 
hur projekteringen är utförd är ofrånkomlig.  En  mycket viktig faktor för ökad 
produktivitet är möjligheten till kontinuerligt arbete för  de  inblandade. Det styrs 
främst i projekteringsskedet.  Man  bör konsultera  de  inblandade tidigt för att 
förenkla montaget och om möjligt zonindela arbetena redan i projekterings-
skedet. Informationsflödet måste optimeras på så sätt att rätt  information  är 
tillgänglig vid rätt tillfälle.  Timingen  av installationsinformationen är ofta kritisk 
för hela processen.  

USA  
Är  en  stor marknad både ekonomiskt och geografiskt. Det innebär relativt stora 
regionala variationer. Det finns dock några punkter som kan anses vara 
gemensamma över  landet. Man har en  mycket flexibel inställning till 
anställningspolicy. I princip så utkontrakteras allt arbete. Det  har  lett till ett 
utvecklat underentreprenadkunnande på  en  mycket tuff marknad. Marknaden är 
också fragmenterad. På vissa projekt är det  10-15  som lämnar anbud på varje 
delentreprenad.  
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Byggandet i  USA  är i hög  grad  baserat på standardisering,  repetition  och 
användande av komponenter som finns på hyllan. Specialisternas arbete 
koordineras av  en  huvudentreprenör. Mycket av detaljprojekteringen ligger på 
specialistens ansvar. Ledordet i projekteringsstadiet är enkelt. 

Specialisterna känner att  de  agerar mycket  på egen  hand  ute  på bygget med 
minimal  hjälp från huvudentreprenören. specialisterna känner att 
generalentreprenören inte bryr  sig om dem. De  litar därför  helt på sin egen  
projektstyrning och uppföljning istället för att jobba i  samråd med  general-
entreprenören.(Hinze och  Tracey  1994)Den koordinerande entreprenören lägger  
ned 7-8  månader för "offsite"  planering  och  beredning av  ett  bygge som  tar  cirka 
12-15  månader att uppföra (Gellerstedt  1996). 

3.4.2  Sammanfattning av internationella erfarenheter 
Problemen med hantering av specialister är inte unika för  Sverige.  Det  har  utretts 
mest i  England men  uppmärksammas också i  USA.  Det känns som trivialt att 
peka på mer förplanering eftersom det borde vara  en  naturlig  del  av processen,  
men  hur många beställare  skulle  idag tillåta  en general  att planera i  7-8  månader. 
För att klara det måste  en  annan syn på upphandling införas.  Steg  ett måste bli att 
handla upp tidigare generellt sett innan färdigprojektering är  klar.  Då klarar  man  
både att skapa mer planeringstid samtidigt som  en  viss produktionsanpassning kan 
uppnås. Standardisering är nästa  bit  som vi inte lyckats med i  Sverige.  Det borde 
gå att åstadkomma standardlösningar i  form  av fläktrum eller kontorsrum med 
olika utrustningsnivåer. På så sätt  skulle man  kunna strukturbinda mycket av 
informationen som måste hanteras i ett byggprojekt. Ansträngningen  skulle  
kunna flyttas till  den  yttre gestaltningen och montageprocessen.  

3.4.3  Andra industriverksamheter 
Byggindustrin jämföres ofta  med  bilindustrin och deras utveckling mot lägre  antal  
mantimmar  per bil  i slutmontagefabriken och  koncept som  lean production  (Se 
bild  nedan). 
Något  som  framgår tydligt är  det  vertikala  informationssystem som  skapats i  
processen  riktning.  Med vertikal  här menar  man  inte  vertikalt  i hierarkin utan  
vertikalt som  i  vertikal integration. Det  vill säga bakåt till underleverantörerna. 
Här  har man  infört långsiktiga  relationer med  ett  fåtal  underleverantörer  som  
bidrar i utvecldingen.  Man  är dock noga  med  att inte binda upp någon  helt  utan 
ställer numera  krav på  att  de  skall  ha relationer med  andra företag för att  de  skall 
utvecklas bredare. I jämförelserna talas  det om  att  folk  inte vill köpa  en bil som  är 
färdig.  Parallellen  dras till  huset som  skall levereras  som  färdig  produkt. 
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En  motpol i sammanhanget är databranschen som jobbar i projektmiljö med 
mjukvaruutveclding. Dataindustrin  har problem  med att återanvändning av kod 
många gånger inte sker i tillräckligt hög  grad  för att effektivisera 
programutvecklingsprocesser (Systemvetare  1998).  D  v s man  använder inte 
standardiserade subrutiner i flera projekt utan uppfinner hjulet varje gång. 
Problemet är alltså likartat som det i byggindustrin. Alla vet att det finns ett antal 
komponenter som kommer igen i  de  nya helheterna,  men  inget görs för att 
standardisera dessa och därigenom vinna effektivitet.  
Om man  får förmånen att prova  en  så kallad betaversion som kund till 
dataindustrin, känner  man  sig nöjd som konsument. Det otroliga är att vi som 
kund tar emot  en  produkt som inte är färdig och hjälper utvecldarna att 
färdigställa  den.  Det vore intressant att lämna ett hus som betaversion där kunden 
får hjälpa oss att finslipa detaljerna. Hur  skulle  det uppfattas? 
Vad  man  förväntar sig i olika sammanhang verkar bero på någon  slags  kultur 
kring produkten. Det är inte säkert att  man  skall göra på ett sätt utan istället 
koncentrera sig på att överträffa eller överraska kunden inom  den  rådande 
kulturen för  den  aktuella produkten.  

Lean production 
Lean 	 Lean 	 Lean 	 Lean 	 Lean 

development 	4. 	procurement 	+ 	manufacturing 	+ 	distribution 	= 	enterprise 	1  

Elimination of 
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Lean buffers Global 1 	Supplier involvement 	1 
Cross-functional Supplier Customer Network 

teams hierarchies Continuous 
improvement 

involvement 
Knowledg  e  

Simultaneous - 	Larger Aggressive structures 
engineering subsystems from 

fewer suppliers 
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teams 
marketing 

Integration 
Instead of 

co-ordination 1 	Zero defects/JIT 	/ 
Vertical' 

inforrnation  
systams  

Strategic 
management 
• Black box 
engineering Decentralized 

responsibilities/ 
integrated 
functions 

• 

Pull instead of 
push .--- 
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Multifunctional teams 

Vertical information systems 
No buffers 

No indirect resources 
- 	Networks_  

Figur 27  Lean production  efter  Karlsson (Karlsson och Åhlström  1996) 
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4 Resultat 
Den  beskrivande delen som redovisas i aysnitt  4.1  är tillförd  for  att ge  en  djupare 
bild av specialisternas sätt att arbeta, hur specialistentreprenören upplever om-
givningen i allmänhet och relationen till  den  koordinerande entreprenören i 
synnerhet.  Den  är till stora delar uppbyggd av representativa citat från 
intervjuerna. För att utveckla eller sammanfatta så  har  kortare översikter i  form  av 
löpande text eller punkter tillfogats.  Den  beskrivande delen är i första  hand  
aysedd att beskriva dagens  situation, men  i vissa frågor redogörs också för hur  
man  önskar att det  skulle  vara.  De  olika delarna börjar med  en  sammanfattande 
beskrivning som utvecklas med något eller några citat för att belysa situationen 
eller fenomenet ytterligare.  

Empiriinsamling  under  
kontinuerlig  induktiv  analys 

Forskrtiiigsmål 
Förståelse och 

förklaring 

 

Aktömel 
Förslag  

  

z  

Figur 28  Avsnittets läge i forskningsstrategin är skuggat  

Koordineringsanalysen  som redovisas i aysnitt  4.2  bygger på  den  konstanta 
induktiva analys I som leder till kategorier vilka  har  betydelse för koordineringen. 
Resultaten som redovisas i aysnitt  4.3  är grundade både på analys I och  den  
tillförda teorin i analys II Syftet med denna var att  visa  på inclikatorenas 
tillhörighet vad det ayser  t ex  gruppen eller omvärlden.  
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4.1  Specialistens relationsbeskrivning  
Text  inom parentes i citaten är uppföljande frågor av intervjuaren.  

4.1.1  Beskrivning av befattningarnas uppgifter och vardag 

Filialchefen 
Denna funktion  har  i samtliga  fall  resultat och personalansvar även om  man  i ett  
fall  har  delegerat  personal  och produktionsfrågor till  en  arbetschefsnivå. Antalet 
medarbetare ligger mellan  40  och  100.  Det finns  en klar  externfokusering med 
inriktning mot kunder, kommande projekt och att försöka hitta rätt 
konstellationer i  form  av installationsgrupper.  Man  är hårt inriktade på att "ragga 
jobb" i förhandsskeden och deltar också i olika branschorganisationer.  De  externa 
kontakterna ägnas överlag ca  50  procent av tiden. 

På stora entreprenader och ibland även  mindre  är det filialchefen som sätter det 
slutliga försäljningspriset.  Han  är även med och slutförhandlar i varierande 
omfattning.  Den  andra halvan av tiden fördelas på ekonomirapportering,  diverse 
administration,  kontakter med fackföreningar, anställningar och uppsägningar. 

Filialchefen  FC  stämmer också  av  läget och stämningar kring  projekt med både 
kunden  och  egen personal som  informationskälla.  De  störningar  av  yttre 
påverkan  man har  är i  form av  akuta kundkontakter och överentusiastiska 
leverantörer  som  bara hör  av sig  när  specialisten  räknat  hem  ett jobb.  

Kontakter  med byggaren 
Det finns  en  tydlig  trend  mot att försöka  fora dialog  direkt mot slutkund istället 
för byggare.  Man  "försöker vrida sig ur byggargreppet" genom att jobba med 
samordnade generalentreprenader där  man  upphandlas samtidigt,  har  större 
möjlighet att påverka produktionen,  slipper  ändlösa prutrundor och får betalt i 
rimlig tid. Ett exempel är att  man  på 80-talet hade  75  procent av  sin  fakturering 
mot byggare och resten mot slutkund. Idag är förhållandena  de  omvända. 

På denna filialchefsnivå finns det gott om exempel på informella nätverk med 
byggarens chefer.  Kontakter  med andra entreprenörer på filialchefsnivå består 
mest av att försöka skapa installationsgrupper och samordna sig innan 
anbudsskeden. 

Filialcheferna upplever  sig  själva  som  dåliga  på  att ställa  krav på  andra aktörer.  
Kraven  utifrån  anses  högre  på  stora företag  vad det  gäller nivå  på  utförande och 
kvalitetssäkring.  FC  är också medveten  om  arbetsplatsernas  krav på  att vara färdig 
samma  dag som de  startar  med  ibland bristande framkomlighet. Från ett  
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specialistföretag utanför installationssfären upplevs att kunnande och erfarenhet 
inte räknas alls, endast pris. 

Projektledarna 
Mycket  av  installationsföretagens verksamhet snurrar kring projektledaren  PL  
liksom  det  gör kring platscheferna  hos  byggaren.  En del  projektledare  har  
arbetsledare till hjälp  men det  är allt vanligare  med en  direkt  underställd 
platsansvarig montör. 

Projektledarna  PL  har  resultatansvar för sina  projekt  och ett ökande 
försäljningsansvar.  Man  sätter i vissa  fall  försäljningspriset själva och slutförhandlar. 
Ekonomirapportering för  de  egna projekten är  en av  arbetsuppgifterna. 
Ekonomin tar  tid,  främst  då med  hantering  av  tillkommande och avgående.  Det  
är  vanligt  att  man  sköter inköp  av  större artiklar  som t ex aggregat. 

Man  sköter kundkontakter inom sitt  område  och besöker arbetsplatser  med  
jämna mellanrum.  PL  är också delaktig i möten där ekonomi berörs  direkt.  
Långsiktig  planering  utförs tillsammans  med  någon  som  finns  på  platsen. 
Projektledaren  deltager  i förekommande  fall  i projekteringsmöten. 

Samtliga  PL  tar upp  den  ökande  andelen administration  i  takt med  att olika  
servicefunktioner  avvecklas. 

Projektledarna är  de  som genomför besiktningar och tar i flera  fall  upp fördelen 
med att  fa  besiktiga av successivt. Fördelen kommer sig av att rätt leveransnivå på 
produkten säkerställs tidigt och mycket arbete fördelas ut över tiden. Det händer 
också att  man  gör  en del  kalkyler. 

Projektledare ägnar i genomsnitt  40  procent av  sin  tid åt pågående projekt och 
resten åt kommande saker. Det är på projektledarnivå  man  kommer i kontakt 
med problemen som finns på dagens arbetsplatser. Projektledarna störs av 
akututryckningar till större  problem  på arbetsplatser, illa samordnade handlingar, 
svårigheter att få besked och att  man  sällan är  klar  med något innan  man  skall 
börja med nästa ärende.  

Kontakter  med byggaren 
Det är tydligt att specialisterna upplever att  de  ofta kommer  in sent  i processen. 
Möten och kollisionshantering är  en del  av vardagen liksom  en  ständig  dialog  
kring löpande produktion. Slutskedet framstår som oorganiserat med snäva 
tidsramar från byggarens sida. Möjligheten att påverka berörs av många.  En  av 
respondenterna hade erfarenhet från byggsidan och uttryckte sig på följande vis:  
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"När vi kommer som vententreprenör och skall börja så är bygget ofta redan igång. Vi 
kan inte påverka så mycket. Då märker  jag  skillnad som gammal byggare när  man  satt och 
jobbade fysiskt med projektet i kanske någon månad innan  man  kom till arbetsplatsen." 

Ett annat representativt citat 

" I allmänhet  har vi  inga möten alls före byggstart, när  vi  jar  beställningen är  det  i  regel  
redan för  sent  för första avloppen. Speciellt  på  generalare där priserna  går  genom  byggen 
ligger vi  väldigt  sent.  Upphandlingen tar för lång  tid  och  vår  planeringstid existerar inte 
alls.  Då  är  det  lättare  med  totalare där  vi  är  med  redan i  projekteringen. Under  byggtiden i  
stort har vi  formella samordningsmöten och många informella möten där  man  diskuterar  
planering med  platsledningen.  Det  förs hela  tiden en dialog  kring  kollisioner. Till  viss  del 
har  byggaren börjat  med  installationssamordnare  men  där saknas mycket än. Innan 
besiktning  har vi  väldigt lite  kontakter med  GE  vi  egenprovar och försöker samordna  med 
de  andra.  Det  GE  eta  gör är att  man  lägger fram  en plan som  ärför snäv.  Efter  ayslutade  
projekt ser vi  inte till varandra"  

Kontakter  med andra entreprenörer 
Denna kontakt  har en  mycket större spridning än i kontakterna med byggaren. 
Förmodligen beroende på hur mycket ansvar som är delegerat till arbetsledare  
respektive  montör. Två citat för att  visa  dynamiken: 

" Kontakterna för oss är med beställaren eller byggaren. Informella kontakter sker givetvis 
om vi kan lösa något utan ekonomiska följder. Största delen kontakter sker mot byggsidan 
som i regel är våran beställare" 

"Före byggstart oftast inga kontakter alls.  VS  handlas ofta upp först för avloppens  skull.  
Kontakterna etableras när tidplanering startas.  Under  bygget är det ofta väldigt bra 
kontakt.  Min  uppgift är att ligga före. Vi försöker också hjälpa till om det kör ihop sig.  Jag 
har  jobbat så pass länge att  jag  alltid försöker att lösa  problem den  smidiga vägen. Största 
problemet vi  har  är  de  dåliga handlingarna. I allmänhet  har  vi  en  bättre kontakt 
installatörer emellan efter projektavslut genom att vi ofta träffas på andra byggen." 

Arbetsledarna 
Yrket verkar vara på väg att försvinna,  men  i  de  fall  det förekommer så sköter  
man  utplockning och beställningar av material av typ mängdvaror.  Man  skriver 
lön för montörerna, planerar både lång och kortsiktigt  samt  deltager i 
arbetsplatsmöten. 

Arbetsledarna  har  liksom projektledarna lösning av löpande  problem  på 
arbetsplatserna av typ kollisioner som ett ansvarsområde. Det förekommer att  en  
arbetsledare sitter på byggarbetsplatsen ibland.  En  sia som nämns är jobb i 
omfattning om ca  sex  miljoner för att det skall vara aktuellt. 
Arbetsledarna störs av att det saknas underlag och dålig väderlekt. Arbetsledarna 
ägnar ca  50  procent av  sin  tid åt direkt arbetsplatsrelaterade frågor, då rör det sig 
ofta om flera arbetsplatser.  
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Gemensamt för projektledare och arbetsledare är att  man  antingen börjar mycket 
tidigt på morgnar, sitter kvar på  jobbet  någon kväll eller jobbar på helger.  

Kontakter  med byggaren och andra entreprenörer 
Följer i stort sett samma mönster som projektledarna  men  tenderar att beskriva 
mer av arbetsplatsens verksamhet som  t ex  problemlösning och störningar av 
olika  slag:  

"  Under  byggtiden är det ca  15-20  timmar/vecka med aystämning tidplaner och ekonomi 
ungefär. Innan samordnad provning  sä  kollar vi av funktioner och gör egenprovnings-
protokoll.  Sen  kollar vi också av att allt är löst. Det är mycket möten och kontakter för 
avcheckning. Det är dåligt med uppföljning. Det skall vara  klart  innan det är startat och 
det är ett stort  problem. Man  fr  en  sämre anläggning, det sliter på manskapet och 
arbetsmiljön lider.  Man har  ibland inte hunnit tänka igenom vad som skall göras." 

" I startskedet  ligger vi  mycket  med  styrning  av konsulter. De  tar fram lösningar  som vi  
kollar  av  mot ekonomin  om vi kan  utföra.  Jag  granskar alla ritningar  på  dator innan  vi  kör  
ut  dem.  Mot leverantörer  så har vi en stor  smäll  med en  totalleverantör för  projektet. D  vs  
en  totalsumma för hela  projektet.  Montören avropar förbrukningsmaterial." 

Montören  
Den  montör  som  beskrivs här är  vad man  idag kallar platsansvarig.  Det  är  vanligt  
att  han  är  med  och  far  sätta  sig in  i handlingar  direkt  när  jobbet  är  silt.  Han  är  
med  i uppstartmöten och  vid  totalentreprenader vanligen även  under  
projekteringsskedet.  Han har ansvaret  för att planera flödet  av  material och 
avropa  det vid  rätt tillfällen. 

Montören planerar produktion och personalbehov tillsammans med 
projektledaren. Sköter alla kontakter på arbetsplats och löser  de  mesta av  de  
dagliga problemen.  Den  platsansvarige hinner vid större entreprenader inte med 
att utföra något hantverk utan måste ägna hela  sin  tid åt att  se  till att laget 
kommer fram och  har  rätt grejer vid rätt tillfälle. Montören är ekonomiskt 
ansvarig på det viset att han vanligen ser till att anmäla ändringar och störningar 
med avvikelserapporter. 

Montören ägnar lika mycket tid åt konsultkontakter vid projektstart oaysett om 
det är totalentreprenad eller generalentreprenad. 
Det finns dock flera bedömningar som pekar på att  den  totala tiden i kontakt 
med konsulter minskar om  man far  vara med i projekteringsskedet.  

Tiden  som läggs ned på att "prata sig fram"  inklusive  möten på arbetsplats 
varierar från  en  tredjedel av dagen till heltid. Bostäder exemplifieras som  fall  där 
tiden för omvärldskontakt, kan gå ned mot  15  procent. Det finns exempel på så  
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kallade "välskötta oi b,  16  
" där  man  nästan inte alls behöver lägga ned tid på detta. 

Problemlösning och ändringshantering kan ta extrema  former  som ett exempel 
där  man  i  en  delad entreprenad med konsultledning hade montörer som ägnade 
nästan  20  procent av  sin  tid att riva och bygga om. 

Störningar för montören 
Eftersom huvuddelen av processens svagheter syns hos montören så redovisas 
hans störningar utförligt. 

" Produktionsmässigt så är det att tidplanen inte följs, förutsättningarna är inte som  de  är 
beskrivna eller ritade.  Sen  är det ofta praktiska  problem  som att yrkesgruppen före inte  har  
städat." 

"Samordningen fungerar inte i ritningsstadiet,  den  kommer på ett lägre  plan  mellan 
entreprenörerna på  plats. Den  stora mängden fel kostar alldeles för mycket tid idag.  Finns  
det någon som är samordningansvarig på byggen?" 

"  Har man  kommit överens om att  en  yta skall vara utstädad vid  en  viss tidpunkt för att 
få starta och  den  inte är det, blir  man  upprörd. Då blir det diskussioner och  man  kanske får 
söka sig ett annat jobb som  man  inte  har  hemma alla grejer för och det stör någon annan. 
Det är oftast byggaren eller andra UE som orsakar störningar. Efter som byggaren står för 
mycket så är det nog ca  55  procent." 

" På  den  här arbetsplatsen fungerar det hemskt dåligt. Det är väldigt irtstallationstätt. Vi 
skall göra många timmar på  kort  tid. Förutsättning för att vi skall komma fram är att 
andra gjort sitt och vi gjort vårt  men  det funkar inte bra. Här är samordningen  under all  
kritik. 
(vad beror det på ? ) I det här fallet beror det på att kunden som köpt objektet inte  har  
kunskapen att styra det,  de  vet inte vad  de  skall  ha heller. De  köper fortfarande maskiner 
så vi  har  ingen maskinlista eller  layout  på maskinplaceringar.  De  kan köpa maskiner som 
kräver  400  1/minut och vi  har  dragit  film  för  300  1/minut. 
Det var tänkt att vi  skulle  jobba mot färdig  handling men  så är det inte. Det är ändringar 
hela tiden, vi är  7 man  här och det går åt drygt  10  timmar  per  dag till att riva och göra 
om. Allt det här tar vi naturligtvis betalt för så det blir oerhört dyrt på grund av dålig 
upphandling och dålig projektering, vad som är fel här är att  man  försökt köpa  billigt men  i 
slutändan blir det dyrare.  Sen  finns det endast  en  så kallad tidssamordnare och det är 
byggaren. Vi skall göra  10000  timmar på  sex  månader och det finns ingen som samordnar 
mellan yrkesgrupperna som  man skulle  vilja.  T ex rum 213  går målarna  in  i vecka  42."  

Det sista citatet kommer från ett projekt som  har haft  ett upplägg där  en  konsult  
har  styckat upp och köpt mycket små delar av  system.  Inga resurser  har  tillförts 
för att hantera gränssnitten.  

16  Se  aysnittet som behandlar varför jobb fungerat bra.  
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Montörens kontakter med byggaren 

Montören är  den person  som idag samverkar mest med platsledning och andra 
specialistgrupper. Startprocedurer och produktion  ter  sig likartade såväl som  
bristen  på vidarefbring av erfarenheter. Exempel: 

" På det här bygget var det faktiskt ganska bra! Vi fick sätta oss ned tillsammans för att gå 
igenom bygget innan  start.  Det tycker  jag  är viktigt så  man  vet vilka premisser det är.  

Under  byggtiden är det arbetsledaren som går på byggmöten.  Jag  sköter kontakter med 
platschef ock arbetsledning. 
Innan provning och besiktning beror det alldeles på vem det är som håller i det. Här är 
skillnaderna större. Det blir alltid trängre kring besiktning och alla ser till sig själv. 
Åtminstone upplever  jag  det så. Inga kontakter efter." 

"Gubbarna på samma område kan  man  be sätta upp  en  vägg tidigare än  en  annan för att 
det skall gå smidigare . Det gäller att hjälpa varandra och skapa  en god  kontakt med dorn 
omkring. Manfår inte gå fram som  en robot  utan måste vara flexibel." 

"Normalfallet är att  man  börjar med avlopp,  man  hör sig för vad det är för typ av platta 
och om  man  skall ligga i eller  under  platta. När det är beräknat att  man  skall börja.  Om  
vi eller dorn  har  några speciella önskemål omkring kanske utsättning eller aysättningar. 
Lite praktiska grejer.  Sen  fortsätter  man  nästa  moment,  rostråk hur det blir med 
håltagning, om vi skall sätta upp stråken  fore  eller efter väggarna.  Sen  rullar det på med 
komplettering.  Jag  försöker prata med dorn  en god  stund innan  t ex  när  man  tar ut 
materialet så att  man  vet vad  man  skall ta ut för grejer. Materialet i våran bransch styrs 
mycket av byggordning och sätt att bygga. Frågorna kommer  gratis  när  man  tittar på 
ritningar och planerar. Då gör  jag  frågelista indelad i Byggaren, konsulten och internt.  Jag 

har  varit på ett uppföljningsmöte som byggen  haft.  Det var väldigt bra och  jag  tycker det är 
konstigt att det inte är fler.  Jag  tycker att dorn borde få ut mycket av att fråga oss om vad 
vi upplever som strul genom att dom håller i det hela " 

Montörens kontakter med andra entreprenörer 

"Det är likartat som med byggaren  men  det är  klart  att vi ibland  har problem  med  vent  
som tar stor  plats  i smått tilltagna schakt. Det brukar gå att prata sig fram till  en  lösning  
men  går inte det så får arbetsledarna lösa det. Allt  har  ju ett pris"  

"De  kontakterna är  desto  mer, det  skulle  inte fungera annars. Det är samordning mellan 
grupperna  el  och rör som  loses  på  plats."  

"  Under  bygget  har  vi satt oss ned  en  gång i veckan och det är något  jag  förespråkar. Då 
får alla chansen att föra fram sina åsikter.  Sen  är det  de  här samtalen  man har  för att 
underlätta så att det går så smidigt som möjligt. I stressens hetta ser tyvärr alla till sig själv,  
men man  måste försöka hjälpas åt annars blir det kaos. Hur bra med byggtid vi än  har  så 
blir det alltid trångt på slutet. Efter projektet är det få yrkesmässiga kontakter"  
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4.1.2  Specialistentreprenörens  organisation 
Man  kan ur beskrivningarna av  de  egna arbetsuppgifterna och företags-
beskrivningarna  se  tre huvudsakliga inriktningar på sättet att organisera sig hos 
större installationsentreprenörer(se figur  29).  Stödfunktioner som kalkyl och 
inköp är då ej beaktade. 

Arbetsuppgifterna hos  de  olika installatörerna  har en  skillnad i hur  de  placeras 
geografiskt och organisatoriskt. Skillnaderna är inte bara mellan 
teknikinriktningar som  ventilation  och  el  utan även inom teknikinriktningarna. 
Inriktning III är dock oftast representerad i teknikinriktningen  ventilation.  

Mellanformer av dessa organisationsformer existerar naturligtvis, beroende på 
utvecklingsfaser i företagen och hos individerna. 

Det finns exempel på beskrivningar av mycket stora platsorganisationer hos 
installationsföretagen  men  det vanligaste  man  varierar när storleken växlar är att 
flytta ut  en  arbetsledare på arbetsplats. 

Många av företagen  har en ambition  att utveckla sina montörer mot mer 
tarditionellt arbetsledaransvar. Vissa  har  redan utbildat och tillämpar  system  som 
platsansvarig montör. Elbranschen  har  hunnit längst i detta ayseende. Yngre 
montörer är samstämmigt positiva till denna utveckling. 

Projektledarna  har en  mycket  central roll  i företagen, för att citera  en  filialchef 

" Projektledarna är centrum i verksamheten, vi andra är assistenter till  dem.  Ju bättre och 
mer kompletta dorn är  desto  bättre  gar  det för företaget."  

En  informell specialisering av projektledarna mot t.ex. industri eller bostäder är 
vanligt förekommande. 

Filialcheferna är inriktade på marknad, kundkontakter och i två  fall  att jobba ihop 
eller underhålla installationsgrupper. I ett Stockholmsföretag avlastas filialchefen 
av  en  produktions och personalansvarig  for  att kunna ägna sig mer åt marknaden. 
Även personalfrågor avhandlas på denna nivå.  

4.1.3  Skillnader mellan  de  undersökta teknikinriktningarna  
De  enda klara skillnader som materialet ger är på  den  organisatoriska sidan. Det 
finns skillnader i hur långt  man  generellt drivit utvecklingen mot mer ansvar på 
arbetsplats dvs hos montören. Elbranschen visar uteslutande upp ett stort ansvar 
hos montören och möjlighet att själv påverka. Det kanske är mer naturligt om  
man  betänker att det underlag  en  elektriker  har  att arbeta efter är mer av typen 
princip, än ritning.  Man har  alltid ett behov av mer uppgifter och därigenom  
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måste ett större ansvar för informationsinhämtning och informationsbärande 
finnas på arbetsplatsen.  

VS  är  de  som  driver  utvecklingen av platsansvarig montör hårdast  just nu  och  
man  talar om "fomtidens lagbas". Utbildning tillhandahålls för  de  som är 
intresserade. Ventilationsbranschen är  den  som i denna undersökning  har  störst 
spridning på sättet att jobba. Ledande montören kan vara allt från  den  klassiske 
till att leda inhyrd arbetskraft. Det är vanligt att  man  hyr  in  montörer för att inte 
behöva gå med överkapacitet. Ett citat som kan förklara det beteendet är att  man  
betecknar branschen som "vildvuxen". 

I II iii  Placering  

Fihalchef  Filialchef Filialchef Kontor  

• Marknadsfrågor • Marknadsfrågor • Marknadsfragor 
• Ekonomi • Ekonomi • Ekonomi 
•  Personal  •  Personal  •  Personal  

Projekransvariz Proiektansvarig Proiektansvarig  Kontor  
•  Ansvar  för flera  projekt  •  Ansvar for  flera  projekt  •  Ansvar  för flera  projekt  
• Projektekonomi • Projektekonomi • Projektekonomi 
• Inköp • Inköp • Inköp 
• Ofta  en  nisch ,Tekniskt 

ansvar eller  kundkategori  
• Ofta  en  nisch ,Tekniskt  ansvar  

eller  kundkategori  
•  Oita  en  nisch ,Tekniskt  ansvar 

eller  kundkategori 
• Allmän  administration  • Allmän  administration  • Allmän  administration  

• Materialavrop • Materialavrop 
• Arbetsledning • Arbetsledning 
• 
• 

Kvalitetsuppföljning 
Hanterar  planering  

• 
• 

Kvalitetsuppföljning, 
Hanterar  planering  

• Möten • Möten 
• Långsiktig  samordning  •  Samordning  
• Problemlösning • Problemlösning 

• Styrning UE 

PlatsanSvarig montör  Lagbas  Köpt imontörtiänst. :. Atbetspiant'. 
• 
• 

Materialavrop 
Arbetsledning 

• 
• 

Monterar  enligt  ritning 
Ackord 

• Monterar  enligt  ritning •„ 	, 

• Kvalitersuppföljning • Arbetsfördelning 
• Hanterar  planering  • Enklare problemlösning 
• Möten • Kortsiktig  samordning  
• Lingsiktig  samordning  
• Problemlösning 
• Monterar  enligt  ritning 
• Ackord  

Figur 29  Huvudsakliga sätt att organisera sig  bland  större installationsentreprenorer 

Stora företag  far  konkurrera med avknoppande duktiga montörer som inte  har  
några omkostnader för overhead alls. Inget stort företag tål brister i flexibiliteten. 
Det är också här  man  ser flest exempel på  den  klassiska arbetsledaren som ibland 
är stationerad ute på arbetsplatsen.  Han har en  mellanfunktion mellan 
projektledare och montören.  
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Slutsatsen är att befogenhet och ansvar idag skiljer sig mellan  de  parter som är 
satta att samverka på arbetsplatsen. Det får effekten att beslutsprocesser får gå 
omvägar.  T ex  kan  en  montör behöva fråga  en  överordnad om ett arbets-
platsproblem som  den  överordnade inte  har information  om.  

4.1.4  Problemlösning på arbetsplatsen 
Är intressant ur  den  synvinkeln att  man  ser vilka formella och informella 
strukturer som finns vid problemlösning. Små till medelstora  problem  löses oftast 
på  plats  montörer emellan. Ökar allvaret eleverar  man  lösningen  en  nivå antingen 
till  de  egna projektledarna eller byggarens platsledning. Det är vanligt att  man  
själv föreslår lösningar som förankras hos konsulterna. Några är mycket strikta 
med att  bete  sig juridiskt rätt och alltid vända sig till kontrollant vid 
generalentreprenader. Det är också vanligt att aktivt försöker förekomma  
problem  vid lagbasmöten och samordningsmöten. 

Exempel på några olika typer av problemlösning:  

PL"  Vi  sätter oss  en  gång i veckan och  har  samordningsträffar  med  alla. Målaren måste 
t.ex. vara  klar om vi  skall sätta  en  ränna  på  väggen. Och  då  måste ju byggaren också vara  
klar med  väggen vilket  han  inte är.  Vi har t ex  ett  problem  där  det  visat  sig  att  byggen  
skall  ha  ett hål genom väggar precis där  vi har  våra rör.  Då  måste  man  ta  kontakt med 
kontrollanten som  inte är hemma vilket  leder  till att  vi  måste fatta  beslut  själv."  

PL"  Finns en  samordnare  så går vi  till honom i första  hand.  Är  det  fel i handlingarna  så 
går vi  till beställarens representant och försöker lösa  problemet. Det  påverkar ofta flera  
vad-ör  vi  måste  gå  till  GE  och presentera  problemet." 

AL"  Vid  GE  har  vi bara ett utförandeansvar. Blir det  problem  så kontaktar vi bara 
kontrollant som  far  lösa det. Oftast blir det stopp och kostar pengar."  

AL  "  Kollisionsproblem  löser vi ofta på  plats  med  de  som berörs. Vid stora  problem  så tar 
vi hjälp av konsulter."  

PA"  Oklarheter i arbetshandling  far  konsulterna ta.  På  många  projekt  behövs  det en  
samordningsansvarg  som kan  ta  tag  i  problem med  montageordningar.  Det  är något  som  
saknas. I normalfallet  så går man  till platschefen  så  fir  han  styra  det  vidare  om det  berör 
andra än  de på  arbetsplatsen,  det som  berör killarna  på  arbetsplats försöker  vi  lösa."  

PA"  Antingen löser vi det direkt med berörd entreprenör eller så går vi till byggaren. Tar 
det mer än tio minuter så går vi till byggaren och skriver ett  hinder  så vi får betalt för det.  

PA"  Det blir så att det mesta sköter  jag  själv. Är det kollisioner med  el  som är vanligt 
här så kontaktar  jag  och elens ledarmontör konsulterna som  far  ett förslag. genom att  de  
inte finns på  plats  så tar det ofta någon dag innan vi får svar. Det är för lång beslutsgång 
det finns ingen på arbetsplats som kan fatta beslut och vi skall inte göra det."  
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På frågan, vem ser till att problemen blir lösta på ett sätt som är det bästa för 
projektet som helhet? får  man  mycket vaga och i viss mån polariserade svar. 
Många svarar att det gör  jag  medan  den  andra gruppen tenderar att lägga ansvaret 
på konsulten. Det är helt  klart  att  den  typen av tankesätt är ovanligt och några 
konstaterar också följdaktligen att det saknas  en  sådan funktion.  

4.1.5  Vad gör att bygget fungerar bra? 
På frågan,  har  ni varit med om byggen som fungerat bra och i så  fall  varför?  Kan 
man  sammanfatta svaren enligt följande: Miljön skall präglas av rättfärdiga och 
ömsesidiga kray.  Man  ser gärna att platsledningen är ute och lyssnar, bearbetar 
synpunkterna och ser till att hela tiden informera om kommande händelser. Det 
upplevs alltid lättare om platsledningen betraktar alla med samma  status  och 
därigenom skapar  en  helhetssyn. Det verkar slutligen alltid fungera bättre om  
man  jobbat ihop förut. 

Några citat för att belysa ytterligare:  

PL  "  Vi har  kört  två precis likadana  projekt  bredvid varandra.  Det  ena är  en stor  
guldstjärna och  det  andra bara ett  stort minus.  Likadana  hus,  likadana lägenheter.  (vad 
beror  detta  på?) 
Det  är  en  ordningsfråga,  de  ena gänget ställer bara  krav  och  har ingen  riktig  pejl på vad 
dorn  själva gör,  då  blir fel.  De  ställer bara  krav på  sina UE utan att själv vara klara och  
det  blir stora störningar för alla.  På det  andra stället  har man rent  och snyggt och ställt  krav  
och levt upp till sina egna åtaganden. Säger  de  att  på torsdag  skall  ni gå in  där  ,då  är  det  
färdigt  på torsdag. Då  är  det  inget svårt och klimatet blir  helt  annorlunda.  
Dom som  inte informerar och inte  har  någon  ordning får det  inte  et  funka.  Det  är samma 
byggföretag  men  olika platschefer.  Den  ena är väldigt noga  ,han går  ut och tittar, 
informerar och håller  sig  informerad.  Den  andra  går aldrig  ut utan  har en  hjälpverkare  som 
springer  och skriker ."  

PA"  På  ett  jobb  förstod  man  fördelen  med  att  vi  är där tidigt och därifrån  tidzt och  sedan 
kunde dom  koncentrera  sig på sin bit  själva.  Det blev  inga passjobb och  sådant. Det blev  
inte trångt mellan yrkesgrupperna.  Man tog defa  nackdelarna  med  att låta installationerna  
gå fore  för att vinna fördelarna."  

AL" Tiden har  varit tuff  men  det  har  varit ett gott klimat. Det kanske också beror på att 
samma montörer  har  varit ihop  under  fyra projekt. Dessutom samma byggarbetsledning och 
projektörer. Vi känner varandra väl och det  har  inte varit något gny trots tidspressen. Hade  
man haft  helt okända samarbetspartners tror  jag  inte projektet hade gått." 

För att  fa  ett projekt att upplevas som lyckat med installationsperspektiv är det 
några områden som speciellt lyfts fram, exempel på dessa är: Bra handlingar,  en  
förmedlad ide eller  vision  om hur projektet skall drivas  samt  kunskap om egna 
och andras åtaganden.  
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Det skall finnas tid att utföra sina arbetsuppgifter i  en  miljö av delaktighet med 
känsla för varandra.  Man  ser naturligtvis helst att det överlämnats  en  produkt som 
kunden är nöjd med. Projektet skall sluta med  god  ekonomi. 

Några  citat:  
FC"  Handlingarna skall vara korrekta.  Man  måste  ha en idé eller vision  hur  det  skall 
drivas, utifrån  det styr man  och korrigerar  på  möten.  Man  måste också  ha en god  kunskap  
om vad man  skall göra ,vilken  roll man har  och  vad man  tagit  på sig  och  vad  andra  har  för 
villkor för  aft  fa  förståelse."  

AL" Man  skall  ha  tid att projektera och arbeta.  Man  skall inte ligga efter direkt vid  start.  
Idag bestäms först inflyttningsdag och  sen  får  man  räkna bakåt då blir det ofta att bygga 
på  fax  på böo'an"  

PL"  Det  är när  man  känner att  det  här  har  fungerat hela vägen.  Med organisationen på 
plats,  mot beställaren, ta och ge,  fit  ett tekniskt bra  resultat  och bra ekonomiskt utfall.  
Det  är  tungt  att  gå ur  ett  projekt som har  dåligt ekonomiskt  resultat. De  projekten  har  i  
regel  varit ganska tunga hela vägen.  Det  känns inte fullt  så tungt om man haft  ett gott 
samarbete och verkligen  gjort vad man kan."  

När respondenterna ombeds räkna upp faktorer som underlättar ett samarbete 
kan  man  sammanställa följande lista: 

• Hålla sig nära varandra med täta möten 
• Överensstämmande personkemi 
• Bra handlingar 
• Gemensam problemlösning 
• Ordning och reda 
• Strävan åt samma håll med teamkänsla och ömsesidig respekt 
• Kunniga samordnare 
• Sociala aktiviteter 
• Delaktighet i beslut 
• Ytor där  en  grupp i  taget  får gå  in  

Några  citat:  
PL"  Täta samordningsmöten.  Det  är ett sätt att hålla  sig  nära varandra. Noggrann  
planering.  Först i  korridoren  skall inte  ha  fördel.  Man kan  också  gå  ut  på krogen  
allihopa."  

PL"  Personkemi  är  den  stora biten.  Den som kan en sak  bra och  det  nyttjas  på  rätt sätt  
kan det  vara  ok  även  om man  är lite vrång. Samordnare är något  man har  nytta  ay.  
Tyvärr finns  det  väldigt  få  bra samordnare  som  är kunniga.  Det  är ett nytt  yrke så få  
behärskar.  det  fordrar att  man har  varit  med  ett  tag. Det  finns  det  fördelar  med  samordnare  
som  inte kommerfrå'n någon viss yrkeskategori.  Har man  jobbat halva  livet  i  en  bransch  så 
har man  hjärtat där och inte fullt  så  storförståelse för andra"  
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PA"  Ja  att  man  skall ta  sig tid  att sätta  sig ned  för att lösa  problem på  bästa sätt, Istället 
för att forcera och försöka  komma  fram och vara efterklok senare. Att  få ha  varit  med  och 
vara delaktig i  beslut om  hur  det  skall styras  om det  lyckas"  

FC"  Personliga  kontakter  och  relationer.  Ömsesidig  respekt.  Strävan åt samma håll och 
första'  else  för  de  andra entreprenörernas  behov."  

FCspecialistföretag" När  man  kommer till  en  yta skall andra vara färdiga, det är ett 
branschproblem."  

4.1.6  Det största felet med hur byggen drivs idag 
Vid frågeställning kring vilket fel som är det största med hur byggen drivs idag är  
man  rörande eniga om att det gäller  bristen  på tid att utföra sina uppgifter. Frågan 
är om det är  en  reell  brist  på tid eller om sättet att arbeta inte  har  utvecklats i takt 
med omgivande miljö?  

PL"  Jag skulle  vilja  ha mer tid  själv att  gå  igenom handlingar och vara  kritisk  mot  det som  
läggs i  min  hand.  Min dag  behöver  mer tid.  Andra entreprenörer behöver detsamma och  vi 
kanske skulle ha mer samordning  mellan UEgrupperna."  

Det finns ett undantag från denna enighet som endast presenteras i citatform det 
lyder: 

FC"Det är  en  väldig spännvidd,  men  det  jag  upplever som kanske hänger ihop med 
konjunkturen är att  man  hellre  skulle ha  jurister än tekniker på arbetsplatserna idag.  Man  
löser inte  problem  utan letar  dem  istället i handlingar. Det är  en  ständig kamp mellan 
byggherren och byggaren och vi  har en  annan kamp med att försöka få lönsamhet i 
projekten.Det är väldigt liten möda som läggs på att rationalisera produktionen eller hitta 
tekniska lösningar"  

4.1.7  Vad vill  man  förändra 
Sammanfattning av teman som respondenterna tar upp 

• Mer tid att utföra sina uppgifter 
• Bättre informationsutbyte 
• Bättre planering 
• Mer ömsesidig förståelse 
• Bättre samordning 
• Liknande ansvar på befattningar som är satta att samverka 
• Bättre handlingar 
• Genomgångar före projektstart 
• Kunnande och erfarenhet borde värdesättas mer än det gör idag. Prisfixeringen 

är  total  

Några citat:  

83 



Koordinering av specialister i byggprojektmiljö 	 R.Olsson  

PA  "Jag skulle  gärna vilja att  man  kommer  in  i projekten i ett bättre läge och inte  14  
dagar efter  man skulle ha  börjat. Även på generalerna  skulle man  vela vara med lite i 
projektering och upphandlad så tidigt att ritningarna är klara  men  med några veckors 
juteringsmöjlighet. Så att  man  istället för att lösa problemen när dorn dyker upp löser dorn 
i ett tidigt skede. Det ser  jag  som  den  stora grejen att tjäna tid på."  

FC"  Vi har  mycket  som  förenar oss ute  på  arbetsplats och  borde  kunna hitta  mer  vikänsla.  
Man  hänvisar  till  ekonomiska  faktorer som  orsak  till  revirbevakning  men jag tror  inte  det  
är alldeles säkert att manfår  det  bäst utfallet  med  revirtänkande."  

PL"  Man kanske skulle  ställa högre  krav på  tillgänglig  tid  ute  på  objekten.  Det  är för 
packat idag,  ingen  är betjänt  av det. Det  ärför bråttom.  Jag skulle  vilja att andra 
entreprenörer  hade  lite  mer  överblick över hela  projektet  och inte bara sina bitar.  (hur  skall  
man  åstadkomma  det?) Det  handlar väl lite  om  kunskap  kanske. 
Som  helhet  borde man  titta  på vad det  är  man  vill  ha  istället för  vad det  kostar.  Man  
märker att  man  gärna vill hoppa över konsulterna och  gå  direkt  på  entreprenörerna.  Det  
teoretiska kunnandet behövs också likaväl  som arkitekten.  Hoppar  man  över honom blir  
det  inte bra."  

AL  "Öveeringen från kalkyl till arbetsledning tar tid för att arbetsledarna ofta är så 
upptagna med andra projekt. Byggen är ofta duktigt inlästa och  de  tar med sig kalkyl och 
inköp långt  in  i projektet innan  de  släpper det. Det enda  man  kan sakna är att  de  inte är 
tillräckligt insatta i installationer Ett litet byggproblem kan bli jättestort  rent  
installationstekniskt. Mer kunskap och förståelse för installationer vore önskvärt."  

PA  "Jag  är rätt nöjd med situationen som  den  är  nu  att  man  fått förtroendetfrån företaget 
att sköta ett projekt helt och hållet, det är både stimulerande och intressant.  
Jag  tycker att övriga entreprenörer skall införa liknande sätt att arbeta. Det är inte alla som  
har  det. (Ställer det till svårigheter?)  JA  då är det  en  arbetsledare som sköter alla kontakter 
och  har de  för mycket projekt så  har  dorn inte tid att engagera sig. Då är det bättre att 
uppgifterna delegeras till ledarmontören för  respektive  yrkesgrupp. Det  skulle  underlätta."  

AL"  I  de  andras  fall  har jag  svårt att greppa,  men  fortfarande  mer  framförhållning och  
samordning.  (när  du  säger svårt att greppa,  hur  ofta sätter  man sig ned  för att prata  med  
andra  hur  de  jobbar och varför?) Egentligen  aldrig. Diskussionen  rör alltid sånt  som  måste 
fram  nu. Den som  är  längst  ut i produktionskedjan  ligger  alltid sämre till.  Man  försöker 
alltid prioritera  funktioner  och arbeten  som  andra är berörda  ay.  

För att få åsikter om hur  man  önskar att situationen borde vara,  har en del  i 
intervjun berört framtiden. Respondentema  har  ombetts beskriva det ideala 
bygget från upphandling till projektavslut.  

4.1.8  Det ideala bygget 
Med montörens perspektiv är det fråga om att få vara med och påverka tidigt i 
processen. Vara så delaktig som möjligt i beslutsprocesser inom det egna företaget 
och med andra entreprenörer. 
Projektledarna och arbetsledarna är intresserade av att  fa  tid till förberedelser av 
projektet, med planering och inköp.  Man  trycker gärna på hur viktigt det är att  
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kunden vet vad han vill  ha. Man  önskar få förändringar i  de  från början 
genomarbetade handlingarna. 
Filialcheferna är inriktade mot långsiktiga samarbeten och ett öppet förhålande 
där alla jobbar åt samma håll för  en  bättre helhetsprocess. 
Exempel på visioner:  

PA"  Man  bör tillsammans upprätta  en  detaljerad tidplan där var och  en far  säga  sin  
mening.  Man  måste lagga ned lite tid på att sitta ned tillsammans och diskutera kring 
tidplanen. Ordning och reda på arbetsplatsen skall vara ett krav från bygg. Möten där  man  
följer upp och justerar  mindre  grejer. Gör  man  allt detta blir det oftast korta möten och 
småsaker  man  behöver diskutera.  Sen  bör  man ha  ett avslutningsmöte där  man  följer upp 
vad som gick bra och dåligt"  

PA"  Det är att  man  får vara med och planera i tid och kolla upp ritningar och sånt.  Man  
måste vara riktigt överens mellan UE och att  man  riktigt förstått vad beställaren vill  ha.  
Oftast är det missförstånd redan där. Längre byggtid. Bostäder kan sällan bli fel  men  tiden 
är, alldeles för  kort." 

AL  " Det skall vara  en  tota/are med  en  nyttjare som vet vad han skall  ha  det till. Lång 
byggtid så att projektet hinner landa innan  man  börjar schakta. Att  man  får vara med 
tidigt så  man  kan förbilliga lösningar och styra. Byggaren skall gå igenom alla ändringar 
med alla i hela projektet.  den  lilla skitgrejen för bygg kan var ett stort  problem  för oss. Bra 
arbetsledning med  en  bra  chef  och duktiga underhuggare som vi oftast  har  kontakt med och 
diskuterar med. Bra projektledare med earenhet _från alla entreprenadled. 
Samordningsansvarig så att det finns  en  att snacka med så  man slipper  att alla  springer.  
Samordning kommer det bara att bli mer av"  

FC"  Det vore  att  man  satt  sig  runt  ett  bord med  ingående entreprenörer, Byggherre och 
nyttjare och  hade en tomt  att bygga  på  och  en  arkitektskiss för att  sedan ha en  'wit  öppen 
redovisning  på  någon  form av  löpande räkning. Insikten måste  dock  finnas att alla skall  ha 

en  liten vinst för att kunna ställa  garantier  och fortleva.  Samordning  och fortlöpande 
kontroll där alla medverkar,  då skulle det  flyta."  

FC"  Man  pratar  problem  och respekterar oss.  Vi kan  ganska mycket.  Vi  upplever tyvärr 
att  vi  ibland  ses som  ett nödvändigt ont och respekteras inte  som  yrkesmän.  
Vi efterlyser  ett långsiktigt samarbete där annat än priset värderas.  Målet  är  om jag  skall 
vara ärlig att  komma  åt  slutkunden  direkt,  men samtidigt  är  det roligt  att jobba  med  
byggfolk. 
Ibland  kommer vi  åt jobb direkt från kund och  kan  öppna  en  möjlighet att köpa tillbaka  en  
tjänst. Där  kan vi  ge tillbaks någonting för allt handlar ju  om kontakter. Samtidigt kan vi  
inte låsa varandra  helt. Då  blir prisbilden fel.  Vi har  exempel där  det  uppstår  en  isolerad ö 
utan förtroende utåt"  

FC  "  Om jag får  ta Arcona  som  idealbild för hur  jag skulle  vela  jobba  så har vi  istället för 
ett förhållande  till  en  byggare  som har 30 procent av processen  ett utvecklat samarbete 
mellan alla  konsulter  och strategiska leverantörer  som det  heter.  Vi  jobbar  med  ett 
gemensamt riktpris där  vi har  ett gemensamt  incitament  allihopa vilket gör att  om t ex  
ventilatören  kan  förbättra något  på  bekostnad  av  rör  men det totalt  sett  blir bättre  så  blir  det  
gemensam pott  av det. Vi får  vara  med  och diskutera förläggning väldigt tidigt.  Vi har med  
våra platsansvanga montörer redan  på  projekteringsstadiet.  Man  försöker att rita  det som  är  
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viket och låta bli det andra. Mycket standardlösningar blir det också i ett sådant här 
projekt. I normalt byggande  har  byggaren  en  planeringsprocess som vi aldrig kommer  in  i 
utan vi kommer  in  i produktionsfasen. Dessutom saknas etfarenhetsåtering och 
förbättringar till nästa projekt. I Arcona är  tanken  att  man  deltager i hela processen.  Man  
gör utvärderingar av vad som utförts och dokumenterar vad  man  kan göra bättre nästa 
gång.  Man  är ungefär samma grupp och slipar hela tiden på förbättringar. Det här är det 
enda sättet som leder till någon utveckling. Vi  har t ex  inga kollisionerför  de  är lösta i 
förhandskeden. BRA."  

4.1.9  Slutsatser frän empirigrundad beskrivning 

Befogenhet och ansvar skiljer sig idag mellan  de  parter som är satta att 
samverka på arbetsplatsen. 
Slutsatsen är att befogenhet och ansvar idag skiljer sig mellan  de  parter som är 
satta att samverka på arbetsplatsen.  De  som bär på samma typ av  information,  
hädanefter kallade informationsbärare  har  ibland olika befogenhet att fatta beslut. 
Beslut kring informationsbärares områden skall ibland tas av geografiskt 
felplacerade aktörer vilket innebär att  information  först skall överföras innan 
beslut kan fattas. Det får effekten att projektet som helhet tappar tid. 

Det ideala bygget förutsätter  stark  delaktighet 
Det ideala bygget  har  ett tema som kommer igen på alla nivåer och oaysett 
teknikinriktning. Det är möjligheten att vara med och påverka  sin  egen  situation  
tidigt. I övrigt finns  mindre  nyanser mellan nivåerna av  personal.  

Med montörens perspektiv är det fråga om att få vara med och påverka tidigt i 
processen. Vara så delaktig som möjligt i beslutsprocesser inom det egna företaget 
och med andra entreprenörer. 

Projektledarna och arbetsledarna är intresserade av att få tid till förberedelser av 
projektet med  t ex  planering och inköp.  Man  trycker gärna på hur viktigt det är 
att kunden vet vad han vill  ha. Man  önskar få förändringar i  de  från början 
genomarbetade handlingarna. 

Filialcheferna är inriktade mot långsiktiga samarbeten och ett öppet förhållande 
där alla jobbar åt samma håll för  en  bättre helhetsprocess. 

Installatörerna  har brist  på tid att utföra sina uppgifter 
Samtliga intervjupersoner pekade på  bristen  på tid att utföra sina uppgifter som 
det största felet på dagens byggarbetsplats.  
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Kontakter  mellan montörer och konsulter är likartade oaysett 
entreprenadform 

Montören ägnar lika mycket tid åt konsultkontakter vid projektstart oaysett om 
det är totalentreprenad eller generalentreprenad. Det visar två saker; 

• Montören måste oaysett entreprenadform inhämta lika mycket  verbal  
kompletterande  information  oaysett entreprenadform. 

• De  tekniska förutsättningarna är alltid i behov av komplettering. 

Det finns dock flera bedömningar som pekar på att  den  totala tiden i kontakt 
med konsulter minskar om montören får vara med i projekteringsskedet. 
Montörens praktiska kunskaper behövs för att förenkla. Tankarna bakom 
projekteringen blir dessutom tydligare om informationsutbyte startar  under  
ritningarnas framställande. Forskarens reflexion är att det senare alltid borde vara 
fallet. 

Projekteringen eller  den  tekniska informationen upplevs som dålig 

Många av intervjupersonerna anser att standarden på handlingarna som utgör 
underlag för montaget ständigt försämras.  

Del  av ett citat som exempel 

"Det var tänkt att vi  skulle  jobba mot färdig  handling men  så är det inte. Det är ändringar hela tiden, vi 
är  7 man  här och det går åt drygt  10  timmar  per  dag till att riva och göra om. Allt det här tar vi 
naturligtvis betalt för så det blir oerhört dyrt på grund av dålig upphandling och dålig projektering"  

Motivationen  kommer frän ett tävlingsinriktat beteende 

"Hellre jurister än tekniker på arbetsplatsen idag" 

Ovanstående citat speglar hur kampen för överlevnad  fors  genom kortsiktig jakt 
på ändringar och tillägg som  man  hittar i fel.  Fokus  är på felsökning istället för 
konstruktivt samarbete  

Tiden  för informationsutbyte mellan olika aktörer är omfattande  

Tiden  som läggs ned på att prata sig fram  inklusive  möten på arbetsplats varierar 
från  en  tredje  del  av dagen till heltid. Bostäder exemplifieras som  fall  där tiden för  
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omvärldskontakt, kan gå ned mot  15  procent. Det finns exempel på så kallade 
"välskötta jobb17  " där  man  nästan inte alls behöver lägga ned tid på detta. 
Problemlösning och ändringshantering kan ta extremformer som ett exempel där  
man  i  en  delad entreprenad med konsultledning  har  montörer som ägnar nästan  
20  procent av  sin  tid att riva och bygga om. Vad  har  då gått snett? Är det 
specialistens, koordinatörens eller konsultens fel? Det troliga svaret är att det inte 
är någon av  dem. Ingen  av  dem  äger processen som helhet och kan påverka  de  
mycket viktiga överlämnandet i byggandets stafettlopp. För att komma tillrätta 
med denna typ av  problem  måste ett annat processägande skapas.  

4.2  Analys I 

I metodavsnittet finns  en  utförlig beskrivning av hur kategorigrupper  har  skapats 
utifrån indikatorer i intervjuerna. Här följer  en  empirigrundad beskrivning och 
teoretisk utveckling av kategorigrupperna och dynamiken inom  dem. 

Under  kodningsarbetet framträdde  15  olika kategorier. När kodningsarbetet 
påbörjades var kategoriantalet stort eftersom strävan var mot öppenhet. Med 
tiden  har  det visat sig att ett antal kategorier knappt fyllts på alls. 

Vid  en  rangordning i fallande ordning efter hur många indikatorer som erhållits 
innan informationsmättnad,  fas  tre grupperingar av kategorier i följande ordning: 

Variationsrikedom  47-63  indikatorer 
• Informationstransaktioner 
• Organisation  eller formell struktur 
• Uppträdande 

Variationsrikedom  17-32  indikatorer 
• Kompetens 
• Oklassat 
• Byggtiden 
• Delaktighet 
• Verklighetssyn 
• Informella nätverk 

Variationsrike dorn  10  eller färre indikatorer 
• Ekonomi 
• Suboptimering  

17 Se  avsnittet som behandlar varför jobb fungerat bra.  
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• IT 
• Etik 
• Kvalitet 
• Konkurrens 

Efter jämförelse med teori och fördjupad analys kunde ett antal kategorier 
omfördelas  respektive  ayskrivas.  

4.2.1  Kategorier som ej behandlats vidare 
IT  
Kan  betraktas som ett verktyg i processen, liksom  en  borrmaskin varför  man  inte 
bör förvånas över att kategorin är så liten med  tanke  på att frågorna är 
relationsorienterade. 
IT kan i  en  framtid, om  man  lyckas skapa vertikala informationssystem som löper 
i processens riktning få avgörande effekter för utbyte av teknisk  information.  I 
viss mån finns idag horisontella flöden med hjälp av E-post  system.  
Byggindustrin organiserar för ansvars-fördelning istället för informationsutbyte 
och processförbättring, varför IT för  stunden  inte kan få genomslag. 

Oklassat 
Är ett antal indikatorer som varit svårplacerade med allt från personliga 
drivkrafter till "ruschigast på måndagar". Fenomen som att problemlösning 
tenderar att avtaga mot slutet av veckan  har  inte kunnat förklaras. 

Kvalitet 
Definitionsmässigt är det vanligt att beskriva kvalitet som leveransprecision mot 
uppställda och outtalade kray. Detta är nära förknippat med 
informationstransaktioner. Förmågan att uttrycka förväntningar hos kunden och 
att förstå behoven hos entreprenören är det som styr kvalitetsnivån.  En  
delaktighetsprocess där rätt aktörer tidigt stämmer av nivån av typen fortlöpande 
besiktningar upplevs som  en  fördel av entreprenörledet. Slutproduktens kvalitet 
påverkar relationen likaväl som att  en  fungerande informationsöverföring ger  en  
upplevd  god  kvalitet som slutprodukt. Kvalitet är alltså  en  frukt av processen och 
knappast  en del  av  den  med denna  definition.  

Konkurrens 
Konkurrens är  en  omvärldsfaktor som sätter förutsättningarna för vilka som 
deltager i  koordineringsprocessen.  Konkurrensen upplevs inte  heller  påverka 
processen på arbetsplats direkt, däremot så styrs deltagarsammansättningen av 
konkurrens varför  man far  indirekta effekter. Konkurrensen påverkas möjligen av 
informella nätverk på så sätt att  man  kanske inte får möjlighet att vara med och 
konkurrera.  
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Byggtiden  
Den  tillgängliga tiden är  den  yttre begränsande faktor som styr mycket av 
processerna.  Om  tillgänglig tid minskar så måste hastigheten som  man  skall utbyta  
information  med och antalet oväntade  problem  som skall lösas  per  tidsenhet öka. 
Ändå ser  man  inga större förändringar mellan organisationerna vid  kort  tid. 
Ändringarna sker inom organisationerna genom att tillföra mer resurser 

Ekonomi 
Pengar är  en  helt naturlig det som  driver  byggprocessen framåt. Företagen  har  
alla ett vinstkrav att uppnå. Det ekonomiska utfallet är också frukten av processen 
betraktat med  en  helhetssyn varför ekonomin bör ligga i någon  slags  ände av 
processen.  Jag har  valt att betrakta möjligheten att tjäna pengar som  den stimuli  
vilken behövs för att få igång byggprocessen eller  en input. 

4.2.2  Kategorier som omfördelats 

Etik 
Etik är  en form  av uppträdande och svår att särskilja från denna kategori,  den  
inplaceras därför i uppträdandegruppen. 

Suboptimering 
Suboptimering är ett begrepp som ligger nära formell struktur vilket också  visas  
av var indikatorerna ligger. För att undvika ett värderande ord som kategori 
överföres suboptimering till  organisation. 

4.2.3  Kategorier grundade i empirin och utvecklade med teori 
Informella nätverk 
Informella nätverk eller om  man  så vill  en  informell projektorganisation 
förekommer både inom och mellan  foretag. De  informella 
kommunikationsnätverken  har  tre  (Robbins  1996)huvudegenskaper:  De  
kontrolleras inte av ledningen,  de  upplevs som  en  pålitlig källa till  information  
och  de  används i syfte att tjäna egna intressen. 

Nätverken  har  många positiva egenskaper och  en del mindre  positiva.  Har man  
arbetat tillsammans förut så finns  en  etablerad kontakt och det är troligt att 
informationen tar  den  vägen. Det skapar också förutsättningar för  en  snabbare 
mognadsprocess hos gruppen vilket kommer att effektivisera gruppens arbete på  
kort  sikt.  Man  behöver inte lära känna varandra innan  man  kommer till skott.  

De  informella nätverken finns etablerade eller byggs upp med tiden är 
anledningen till att projektorganisationer inte  har den  mekanistiska modell  man 
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gärna ritar upp i organisationsschemat.  En  organisk beskrivning där 
informationsutbytet sker lite kors och tvärs är förmodligen mer  korrekt.  

Att det  under  tiden bildas nya informella grupperingar på byggarbetsplatsen måste  
man  som inforrnationsansvarig vara särskilt medveten om. Speciellt vid skedes-
växlingar som  t ex  vid övergång från rivning till stomkomplettering och inför 
aktiviteters  start  och ayslut på arbetsplatsen. Informationsbehovet är då  extra  stort. 

Att  information  tar genvägar kan ibland upplevas som effektivitetshöjande och  en  
avlastning på  en  hårt belastad hierarki.  Man  måste alltid  ha  i åtanke att  
information  som sprids informellt kan vara felaktig. För att säkerställa  en korrekt  
informationsspridning bör ledningen  se  till att informera regelbundet. Risken 
finns dock att nyckelpersoner kan börja känna sig åsidosatta om det informella 
utbytet blir alltför vidlyftigt. Händer det, kommer  de  att använda  all sin  tilldelade 
auktoritet för att förhindra det informella utbytet. Det får negativa effekter både 
på deras egen prestation och projektets informationsutbyte. 

Delaktighet 
Möjligheten att påverka projektet är  en  synpunkt som  fors  fram i alla  led, men  
viljan att vara med är starkare uttryckt ju närmare det rena montaget  man  
kommer i intervjuerna.  Information  om hur montaget exakt skall utföras måste 
vara tillgänglig på denna nivå varför viljan till att vara med och påverka måste 
vara stor. 

Att  en  ökad delaktighet  har  positiva effekter är underbyggt av forskare.  Bevis  
finns18  för att  man  när högre effektivitet vid omorganisation av arbetet, om 
grupperna som berörs  far  deltaga i processen. Eftersom byggprojekt handlar om  
en  kontinuerlig omorganisation av  de  deltagande företagen med  en  mycket stor 
flexibilitet torde dessa resultat vara av ännu större vikt i  en  sådan miljö 

Ett exempel är Denisons19  talande grafiskt presenterade resultat i  form  av kurvor 
som visar att avkastning på eget  kapital  och vinstandel av försäljningen ökar med  
en  ökande delaktighet i beslutsprocesserna. Detta är dessutom sett över  en  
femårsperiod där gapet mellan  de  som inte  har en  delaktighetsprocess och  de  som  
har  det, tycks öka med tiden till  de  delaktigas fördel. Denisons förklaring varför 
det är så tål att upprepas från teoribakgrunden.  

18  jmfr teoribakgrund  
19  Jmfr teoribakgrund  
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• "Arbetarna får  en  känsla av att  de  äger sina ansträngningar inom 
organisationen och känner stolthet över sina bidrag. 

• En  miljö skapas där  man  blir medveten och börjar bry sig om vilka 
konsekvenser  ens  handlingar får inom organisationen. 

• Samordningen och proaktiva verksamheter som planering prioriteras. 

• Alla aktörer är informerade och försöker minimera transaktionskostnader 
som konflikter leder till. 

• Identifieringen med organisationen ökar. 

• Grupper av människor löser komplexa  problem  bättre än individer." 

Forskarens reflektion är att  man  är medveten om vikten av delaktighet i  de  flesta 
organisationer idag till  en  sådan  grad  att det tenderar att överdrivas ibland. 
Delaktighet är tvetydigt på så sätt att alla inte kan vara delaktiga hela tiden. Det 
skapar ineffektivitet. Möten där frågor som bara berör några behandlas skapar 
olust och  en  känsla av slöseri med tid. För stora grupper eller grupper som  har en  
felaktig sammansättning befrämjar inte  heller  delaktigheten. För att alla skall  ha 
en  chans att komma till tals och känna sig berörda gäller det att optimera 
gruppstorlekar och sammansättning. 

Optimering av gruppstorlekar är  en  av  de  svåraste bitarna med ledarskap för ökad 
delaktighet.  Den  enkla vägen är att ta med alla alltid. Tyvärr är det hopplöst 
ineffektivt och undergräver delaktighet och engagemang på sikt.  En  annan aspekt 
att beakta är att kvaliteten på besluten ofta blir bättre ju närmare problemkällan  
de  fattas. 

Sett över tiden är delaktighetskänslan nära förknippad med känslan av att ämnen 
som avhandlas vid möten är  relevant.  

Begreppet delaktighet är nära förknippat med hur  man  organiserar sig inom 
företagen och på arbetsplatsen. Det påverkar också motivationen eller 
drivkrafterna  samt  viljan och möjligheten att inhämta och delge  information.  
Känner  man  sig delaktig blir uppträdandet ett annat med mer engagemang och 
processidentifikation.  

Den  formella organisationen inom det egna företaget och uppträdandet hos 
platsledningen  har  stor inverkan på delaktigheten. Bedömer  man  att alla  har  
samma  status,  ser till att informera och fråga så ökar delaktigheten. Synen på 
verkligheten kan vara avgörande för känslan av delaktighet. Det finns flera 
exempel på att stora åldersskillnader försvårat samarbeten.  
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Organisation  eller  formell  struktur 

Organisationsskillnader 
Som tidigare nämnts2°  kan  man  ur  de  olika beskrivningarna av  de  egna 
arbetsuppgifterna och företagsbeskrivningarna skönja tre huvudsakliga 
inriktningar på sättet att organisera sig hos större installationsentreprenörer.  (se  
beskrivande  del)  

Ansvarsskillnader 
Arbetsuppgifterna hos  de  olika installatörerna  har en  skillnad i hur  de  placeras 
geografiskt och organisatoriskt. Befogenhet och ansvar skiljer sig således mellan  
de  parter som är satta att samverka på arbetsplatsen. Mellanformer av dessa 
organisationsformer existerar naturligtvis beroende på utvecklingsfaser i företagen 
och hos individerna. Montörer upplever  problem  med skillnaderna i ansvar och 
vem som  har  befogenheter hos andra installatörer. 

Exempel på stora installationsorganisationer på  en  arbetsplats finns med två 
projektledare och två platsansvariga montörer med delade ansvarsområden och  50  
montörer  under  sig. Det är ett exempel på att  man  även som installatör kan 
uppträda med  en  stor  organisation  på arbetsplatsen. 

Installationsgrupper 
Installationsgrupper  för  reducering av  kontaktytor nämns i många  av  
intervjuerna.  Man talar  gärna  om  hur  det  gick  med  ABB  konstellationen  ett  antal 
år  tillbaka i  tiden.  Här finns två  grupper som har  åsikter  om  varför  det  föll.  Den  
ena är att marknaden inte  var  riktigt mogen för iden.  Den  andra  äi  att  man  
upplevde att  det  alltid  var  någon  som  försökte  sko sig på de  andras bekostnad 
varför förtroendet inom grupperna försvann.  
Hur  det  än är  så  marknadsför  sig  BPA  nu med  ett liknande  koncept.  Ett  sådant 
projekt  ingår i empirin och följande  citat  visar att  man  redan dragit slutsatser  om  
hur  man  måste arbeta  på  sikt 

"Nästa entreprenad så skall vi  ha en  plånbok. Vi måste  ha  ett incitament i .... när vi  
driver  sådana här jobb. I det här fallet så  har  vi tre plånböcker.  Men  det  har  vi lärt oss att 
det skall vi inte  ha.  Det värsta som kan hända är om det  skulle  uppstå komplikationer 
internt. Det skall vara  en  plånbok." 

"Problemet  är att  vi  är ett gäng gamla uvar  som kanske  inte ändrar attityd  så  snabbt och 
inser att  vi  är i samma  ea."  

Allmänt 
Att organisera för ökad hantering av  information har  två huvudsakliga lösningar.  
Den  första är att investera i vertikala informationssystem eller med andra ord  

20  Se  beskrivande  del. 
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datorsystem. Tekniken existerar idag  men  innebär att  man  skickar problemet från 
upptäcktspunkten där huvuddelen av informationen finns. Risken med denna 
strategi är att  man  tappar i kvalitet på besluten och minskar delaktighetskänslan. 

I verkstadsindustrin talar  man  om informationssystem som går i processens' 
riktning. Det är oerhört svårt att uppnå med projektbaserade organisationer. IT 
stöd i byggprocessen riktning kräver ett helt annat synsätt på 
projektorganisationers sammansättning.  Skulle man  bygga upp långvariga 
relationer  skulle man  kunna utveckla delprocesserna och deras överlämnanden 
sinsemellan.  

Den  andra vägen att öka informationshanteringskapaciteten är att skapa laterala 
relationer. Det uppstår ofta automatisk i  form  av informella nätverk  men  kan 
formaliseras i  form  av underrättelsefunktioner för att säkerställa att rätt  
information  transformeras. Ett exempel på  en  sådan underrättelsefunktion är 
installationssamordnaren som uppstått på kundinitiativ. Ett annat exempel är  de  
formella "basmöten" som vanligen hålls på arbetsplatser.  De  är båda ett försök att 
flytta besluten nära verksamheten och öka det laterala utbytet i organisationen för 
att minska belastningen på hierarkin uppåt i systemet och antalet sub-
optimeringar. Båda typerna är förenade med kostnader. 

Behovet av laterala relationer styrs helt av hur mycket som skall göras samtidigt 
och hur mycket som kan koordineras  via  inbyggda strukturer. I dagsläget blir 
behovet allt större eftersom aktivitetsdensiteten och uppdelningen ökar. Inga 
tecken tyder på  en  utveckling av branschgemensamma strukturer för 
koordinering.  All  satsning på IT berör mest företagsintern utveckling.  En  
utveckling mot företagsöverskridande IT måste ske för att komplexa projekt skall 
kunna genomföras på allt kortare tid. 

Ju större aktivitetsdensitet  man har  och ju fler aktörer,  desto  större är behovet av 
laterala relationer.  En  styrning av ingående delar mot standardiserade 
komponenter är ett sätt att minska kostnaderna för organisationen. 
Koordineringen  har  då skett  en  gång för alla i  de  inbyggda strukturerna. Oaysett 
hur  man  väljer att organisera ett projekt så skall samverkande aktörer  ha  samma 
typ av  information  och befogenhet för att slippa onödiga omvägar vid 
beslutsfattandet. 

Några sammanfattande punkter ayseende  organisation  

• Organisationen  skapas inom företagen och sällan eller aldrig med hänsyn till 
det totala byggprojektet.  

21  Jmfr teoribakgrund  
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• Samordnaren är  en person  som dyker upp när  man  närmar sig  de  södra delarna 
av  landet  och i större städer.  Man  konstaterar att om han är  objektiv  och  har  
något att säga till om så är han nyttig. 

• Montörer med mer utbildning uttrycker att  de  tjänar på mer ansvar och 
kunskap, tidsmässigt. 

• Uppstyckade entreprenader ger fler inblandade och fler gränser att sköta. 
Uppstyckningen kan gå för långt ibland och ingen hanterar tillkommande 
gränssnitt. 

• Man  upplever på arbetsledarnas nivå att det tagits bort för mycket  folk  på 
planeringssidan inom alla kategorier. Det kostar mer än det smakar. 

• Dagens  situation  med dålig affarsframförhållning skapar personalproblem bägge 
vägarna. Ibland  har man  alldeles för mycket  folk  och ibland alldeles för lite. 
Dessa flexibilitetsproblem löser  man  genom ytterligare inhyrning av  personal  
eller underentreprenörer. 

• En  projektledare med erfarenheter av delad entreprenad med 
beställarsamordning upplever att denna  form  ger alla entreprenörer samma  
status  och  man slipper  det trassel som normalt förekommer på byggen. 

Verklighetssyn 
Verklighetssyn är  den  grupp av uttalanden som visar  rent  subjektiva upplevelser 
vilka inte nödvändigtvis hänför sig till direkta produktionsfaktorer. Istället kan 
det var  en  fråga om hur  man  ser på verkligheten i allmänhet. Vissa indikatorer 
pekar på att skillnader i verklighetssyn skapar  problem  internt i företagen och 
därmed bör även externa svårigheter uppstå. Skillnader i framförallt ålder  men  
kanske även utbildningsbakgrund och karriärläge påverkar sättet att  se  på 
processen och därmed även förståelsen och informationsöverföringen. 

Exempel:  
"Med  all  respekt för erfarenhet så hade vi två verkmästare som närmade sig pensionsåldern 
och dom var jätte duktiga,  men  åldersgapet till montörerna blev för stort. Det är bra om  
man  är ungefär i samma ålder. Då tänker  man  ungefär lika och det är lättare att sudda ut 
gränserna mellan arbetare och tjänstemän." 

"Det är många av  de  nya unga platscheferna som är väldigt samarbetsvilliga när det gäller 
installationer.  Den  äldre generationen är mer för sitt eget."  

Negativ stress  och prisutveclding är  en del  av vardagen för alla. Miljön för chefer 
är inte direkt uppmuntrade. "Nedgången  just nu  som ingen sett maken till gör  
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en  betänksam" är ett citat som inte låter positivt när  man  betänker att  de  flesta 
som intervjuats arbetat i byggsektorn i över  20  år. 

"Konsulter ställer till  problem"  

Är  en  syn på verkligheten som är mycket vanlig på arbetsplatsen.  Den  
riktiga problemet kanske kan hittas någon annanstans. 

"Vi utarmas och tappar kunskap till följd av marknadsläget" och 

"Vi skickar  hem  de  unga och  har  kvar gamla uvar" 

är två uttalanden som det ligger  en del  skrämmande framtidsutsikter i. 

Vi kan nog aldrig helt komma ifrån att  man har  lite olika' syn på vad som är 
viktigt mellan generationer och människor med olika utbildningsbakgrund. 
Ansträngningar måste till för att hitta  den  gemensamma plattform som är 
nödvändig för  effektiv  kommunikation. 

Uppträdande 
Är ett vitt begrepp som kan indelas i några undergrupper. Organisatoriskt 
uppträdande, suboptimering och personligt uppträdande. 

Organisatoriskt uppträdande 
När det gäller sättet att agera mot sina medentreprenörer på arbetsplatsen så finns  
en  tydlig  trend  mot att samarbetsutvecklingen varit  positiv de  senaste åren trots, 
eller med anledning av att ekonomin blivit kärvare. Konsekventa indikatorer är 
att byggen styr mycket och sätter klimatet på arbetsplatsen.  De  negativa bitarna är 
att  man  ibland måste kringgå "gamla byggarbeteenden"och gå direkt till beställare 
för att få betalt.  

Man  letar istället för att lösa  problem  idag. Alla letar fel i handlingar för att få ut 
mesta möjliga tillägg.  Kampen  förs på alla nivåer kring ändringar och tillägg 
istället för att förbättra produktionen.  

"Man  ställer krav på konsulterna  men  det är dorn som behöver tid" är  en  
reflexion av  en  nybörjare i installationsbranschen. Kanske det är så att 
projekteringen inte skall kosta procent utan istället skall uppnå  en  viss nivå.  "Man  
skall inte hoppa över konsulterna som många vill, teorin behövs också." Är 
ytterligare ett citat från ventbranschen .  

22  Det  finns speciella utbildningar för att lära  sig  hantera dessa  problem. Programmet  gar  under  namnet  Human  dynamics  
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Personligt uppträdande 
Det personliga uppträdandet är i betraktarens ögon påverkat av vilken 
föreställning  man har  om hur  en  viss  roll  skall uppträda. Därför är det av vikt att 
förmedla vad omgivningen kan förvänta sig och dessutom klara av att leva upp 
till eller helst överträffa. Vi  har  sett' att  en roll  fungerar bäst oaysett 
organisationstillhörighet om  rollen  är väl förmedlad till omgivningen.  

En  platschef sätter  en  oerhört stor prägel på  en  arbetsplats genom sitt personliga 
uppträdande. Väljer han att samarbeta kommer han troligen att få samarbete.  Om  
han istället väljer att tävla med  sin  omgivning kommer han att mötas av 
medtävlare istället för medarbetare.  

Den  ökande specialiseringen inom branschen ger  en  alltmer snedfördelad 
kunskapsasymmetri vilket i sig är  en  förutsättning för att affärsmöjligheter skall 
uppstå  men  samtidigt ett gissel på så sätt att det leder större skillnader i kulturer 
och alltmer  driven  uppdelning av byggindustrin. Byggprojektet av idag kan i 
vissa ayseenden karakteriseras mer som  en  marknad när det gäller uppträdandet 
med tävlingsinriktade konstanta förhandlingar och köpslåenden kring 
extrakostnader24. 

Rollbeteendet eller uppträdandet handlar om hur  man  som rollinnehavare uppför 
sig  kontra de  förväntningar som finns utlösta. Genom att tidigt förmedla  en  bild 
av vad omgivningen kan förvänta sig skapar  man  goda förutsättningar för 
gruppmognad och  en  stabilare tillvaro för omgivningen. 

Etik eller förmågan att reflektera över sina handlingar  har  debatterats på bransch-
organisationsnivå där  man  kommit fram till ett antal riktlinjer".  Man har  utöver 
detta tillsatt ett råd för granskning av att riktlinjerna efterföljs. Utvecklingen på 
detta område måste bevakas noggrant  men  lämnas därhän i denna diskussion med 
hänvisning till att endast ett exempel med tveksamt etiskt beteende kunde 
identifieras. 

Faktorer som karakteriserar ett önskat uppträdande är ärlighet, öppenhet, 
ömsesidig respekt, ömsesidiga krav som gagnar processen och verkställighet av 
överenskommelser. 

Uppträdandet påverkar det sätt som  information  sprids på.  Den  som 
kommunicerar och informerar  far  alltid  feedback  som kan användas vid beslut. 

Jmfr teoribakgrund 
Jmfr teoribakgrund  

25  Byggentreprenörernas etiska regler  
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Kompetens26  
Kompetens är  en  kunskap som skall relateras till  de  arbetsuppgifter som skall 
utföras. Problemet med att definiera arbetsuppgifter är att  man  når  en  miniminivå 
som skall utföras. Det som görs utöver detta är alltid upp till individen. Gränsen 
sätts egentligen bara av lagar och  social  praxis. Det är oftast så att kompetens är 
något som upplevs av andra i förhållande till vad  de  tycker att  man  skall göra. Det 
fenomenet kan beskrivas som rollförväntningary.  Finns  ett glapp mellan egen 
uppfattning om arbetsuppgifterna och andras upplevelser så uppstår automatiskt 
inkompetens. Det kan då vara av stort värde att få  en  extern  uppfattning av vad 
som bedöms som kompetens.  

En summering  av vad installationsspecialister förväntar sig från andra  har  följande 
utseende:  

Fran  kunden  (i detta  fall  omvärlden): Att veta  vad man  vill  ha  är  den  egenskap  som  
upplevs  som  viktigast.  
Man  nämner exempel  på  lösningar där  man  fått ägna upp till  20 procent av tiden  
till att riva och ändra.  Det  gynnar inte någon  kategori.  Att  kunder  vet  vad de  vill  
ha  bör  det  inte råda något tvivel  om.  Orsakerna bakom missförstånd torde ligga 
någonstans i överföringen  av de  uttalade  kraven  till utförbara handlingar. 

Från omgivande installatörer Kunskap om sitt eget arbete och sina åtaganden för att 
kunna svara på frågor om kommande aktiviteter, alternativa lösningar och 
omprioriteringar. 
Här är återigen frågan om vem som är informationsbärare i förhållande till vem 
som  har  tilldelad befogenhet av  central  betydelse. Kunskapen i förhållande till 
uppgiften kan nästan undantagslöst finnas på arbetsplatsen  men  ansvaret för 
beslutsfattandet kan vara felplacerat. 

Från  den  koordinerande entreprenören (vanligen byggaren): Förmåga att inhämta, 
bearbeta och sprida  information.  Förståelse  for  specialistens arbete. Förmåga att 
ställa rättfärdiga och ömsesidiga kray. Platsledning som ser till att fråga mycket, 
värdera synpunkter och informerar om framtiden är  de  som kan återfinnas i 
byggen sorti fungerat speciellt bra. Förståelse för specialistens arbete  visas  genom 
att projektet drivs med  en  helhetssyn och det som är bäst för slutresultatet som 
helhet  far  bestämma färdriktning. 
Att ställa krav är  en positiv  egenskap så länge platsledningen ser till att  de  egna 
trupperna  lever  upp till samma nivå. Statusmässigt bör alla behandlas lika för att 
förtroende kring kravnivåer skall finnas. 

För samtliga: Förmåga att fatta beslut. Anstränger sig för att leva upp till mål.  

26  För  definition se  precisering av centrala begrepp  
27  Jmfr refemsrarn  
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Återigen så kan  man  inte fatta beslut om kunskapen kring problemen finns på ett 
annat ställe än där besluten skall fattas, vilket ser ut att vara ett  problem. En  
ansträngning att leva upp till satta mål och ärlig kommunikation tidigt om  man  
inte klarar det uppfattas som positiva egenskaper. 

Individuell kompetens är inget som  har  valts att behandlas utförligt. Pågående 
forskning (Gyllenstiema  1996)  visar dock att individens förståelse av 
verksamhetens logik och deras förmåga att organisera  sin  egen, gruppens, 
projektets och nätverkets verksamhet i framtiden troligen blir  den  allt 
överskuggande konkurrensfaktorn. Här finns  en del  att göra när det gäller 
utbildning av operatörerna på arbetsplats.  

De  deltagande organisationernas kompetens som helhet är mer centralt för detta 
forskningsprojekt. Det går alltid att plocka ihop ett  team  som tillsammans kan 
lösa komplexa uppgifter för projektets bästa. Idag finns dock inget incitament för 
att jobba för projektet som helhet. Istället organiserar  man  för att optimera sina 
resultat för  de  enskilda företagen. Det är ett av  de  grundläggande problemen när 
det gäller att radikalt förändra möjligheten att tillgodose projektets behov av 
effektiva informationstransaktioner. 

Kompetens hos individer och organisationer påverkar uppträdandet, hur  man  
organiserar sig och är avgörande för vilken typ och mängd av  information man  
delger och inhämtar. 

Informationstransaktioner 
Det som framgår tydligast begreppsindikatormässigt är  den  insats som görs i alla  
led  för att inhämta och överföra  information. Om  vi börjar med projektering så 
är indikatorer som dåliga handlingar och dåligt samordnade handlingar vanliga.  
Man  ser också att oberoende av ansvarsnivå så ägnas  en  ansenlig  del  av tiden åt 
konsultkontakter  initialt. T ex de  platsansvariga som lägger ned  en  till två timmar 
på konsultkontakter oaysett om det är TE eller  GE.  De  platsansvariga är också 
överens om att  man  bör gå igenom handlingarna med konsulten för att reducera 
missförstånd. Vi  har  ett extremfall där  18  procent procent av arbetstiden går åt till 
att riva och bygga om. Då finns förmodligen någon  form  av informationsglapp 
eller översättningsproblem tidigare i kedjan av byggprojektets aktörer. 
Centrala delar i byggprocessen är sekventiella och reciproka beroenden 
framförallt på arbetsplatsen. Det pågår ständigt ett utbyte av  information  för att 
underlätta  den  ömsesidiga anpassningen och andra  koordineringsmekanismer.  

Informationsbärare 
Mycket av informationsströmmarna i företagen styrs av traditionella hierarkier.  
De  som arbetar med inriktning  +28  i organisationstolkningen upplever att  

28  Se Organisation  i beskrivande  del 
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informationsbärarens geografiska placering ibland försvårar samverkan och 
försenar beslutsgångarna. Inläsningsnivån på  de  som arbetar med inriktning II 
upplevs som låg och  man  ser det som "att  de  kommer direkt från kaféet till 
arbetsplatsen". Trots att byggaren  initialt  sitter med informationen geografiskt 
felplacerad  sä  kategoriseras  han som oftast inläst.  Man  kan kanske förklara 
skillnaderna med att det är oerhört mycket viktigare att vara inläst och delaktig i 
ett projekt när  man  finns på platsen och brottas med dagliga  problem. Om 
information  kring material eller åtagande är geografiskt spritt av organisatoriska 
skäl försvåras möjligheten till  effektiv  samverkan. Det finns tydligen risk att om  
en  entreprenör kapar ett mellanled och förändrar sitt sätt att jobba så uppstår ett 
nytt  problem.  

Flyt 
För att  fa  flyt som många uttrycker sig, ägnas förutom möten också  en  stor  del  av 
tiden till att "gå runt och prata" för att komma fram.  Man  kan också notera citat 
som "kommer inte fram eller "hinner inte undan". Samtliga arbetsplatsanknutna 
yrkesgrupper talar också om  akut  problemlösning eller vad  man  kan Idassa som  
reaktiv  problemlösning istället för  aktiv.  Det är  en  tydlig indikator på att  
information  om ritningars innehåll och tänkta sätt att arbeta inte förmedlas 
tvärfackligt i tillräckligt hög  grad.  

Ett intressant exempel som visar hur fel det kan bli är att  man  i  en  specialist-
bransch  har en  informationsström från entreprenör till föreskrivare för att 
föreskrivarna inte  har  tillräcklig kunskap. Forskaren måste ifrågasätta om det 
verkligen är så  man  jobbar effektivt?  

Informationstransaktion  är  den  kategori som påverkar och påverkas av alla 
kategorier varför  man  kan konstatera att detta är analysens och systemets 
huvudvariabel.  Kommunikationen  kan uppfattas som  en  transaktion.  Man  kan 
aldrig vara helt säker på att kodning och avkodning är helt  perfekt.  Olika faktorer 
påverkar transaktionen som vilja till förståelse, förmåga att uttrycka sig och 
förmåga att uppfatta  samt  miljöns påverkan. Optimerad  information  hänger väl 
ihop med delaktighet. På det sättet att  man  inte vill höra  en  massa onödigt och 
delges fel saker. Det är slöseri med tid. 

Informationstransaktionens hastighet påverkas av byggtiden som är  en  yttre 
begränsande faktor för hela processen.  Organisationen  för projektet styr 
informationsströmmarna  initialt  till dess att informella nätverk uppstår där 
informationen tar genvägar. Att leveransen motsvarar  de  förväntningar kunden  
har  eller med andra ord att kvaliteten är rätt grundar sig helt på ett utbyte av  
information.  Uppträdandet eller sättet att agera mot medarbetare och med-
entreprenörer påverkar om flödet av  information  blir enkelriktat eller om det 
uppstår kommunikation.  Ingen  direkt länk kan kopplas till ekonomin förutom 
att ett bra flyt och framförhållning som grundar sig på ett informationsutbyte  
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allmänt anses ge  god  ekonomi. Huvudvariabeln som sådan är naturligtvis av 
intresse även om möjligheterna att förbättra kringprocesserna bedöms som större. 

Sammanfattning ayseende informationstransaktioner 

• Även om  de  verkar sällsynta så upplevs det som bra med gemensamma 
staitiiiöten. Nivån bör var översiktlig, för att ge alla  information  om vad  man  
skall bygga tillsammans. Detaljfrågor är svårt att hinna hantera på ett effektivt 
sätt i  den  typen av  forum  

• Bra jobb karakteriseras med att  man  får tydliga klara svar vid tidsfrågor. 
Platschefer som går runt, frågar, håller sig  ajour  och ställer krav på alla anses 
bra. 

• Antalet uppföljningstillfällen av produktion och projektering med alla aktörer 
närvarande är mycket sällsynta. Med  537  års erfarenhet är endast  15  
uppföljningstillfällen identifierade. Detta motsvarar alltså  mindre  än ett  per 
person  och var  35:e  år.  Man  kanske inte skall förvånas över att branschen anses  
konservativ  och utvecldingsfientlig. Det upplevs också som konstigt att ingen 
är intresserad av vad som var bra och dåligt. 

• Tydliga informationskanaler underlättar för alla. Vet  man  vem  man  skall vända 
sig till och var  man  kan få  information  löper allt smidigare. Också detta 
område är något som täcks av forskningen kring gruppdynamik.' 

• Framförhållning är  en term  som används i många sammanhang. Det är i stor 
utsträckning  en  fråga om informationsutbyte på ett vettigt sätt.  Informationen  
måste flöda bägge vägarna 

• Effektivt informationsutbyte:  Ingen  är betjänt av att försöka inhämta eller delge  
all information  till alla. Det gäller att ta reda på vad  man  behöver veta och 
sprida det i rätt grupper. Byggmöten är ett exempel på icke optimerat 
informationsutbyte där det som rör  en  enskild deltagare eller hans närliggande 
intresseområden kan inskränka sig till  10  minuter på två timmar. Få känner sig 
delaktig i dessa situationer. 

• Så få ändringar som möjligt är  en  önskan som alla  har.  Varje förändring är 
förknippad med informationshantering. När  de  blir tillräckligt många uppstår  
en  överlast på  de  hierarkiska systemen.'  

29  Se  aysnittet i teoretisk bakgrund  
30 Se  avsnittet om informationshantering  
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Av  de  genomgångna komponenterna kan  man  dra slutsatsen att alla komponenter  
har en  inverkan på sättet att utbyta  information.  Inga kvantifiering-ar av  de  
enskilda effekternas inverkan eller möjliga ömsesidiga påverkan  har  kunnat 
analyserats. 

Utbytet mellan koordinerande entreprenör och  specialist  som inledde denna 
avhandling kan illsutreras med  en  bild som i första  hand  visar att:: 

Som helhet sker ett  konstant  utbyte av olika typer av  information under  hela 
projektets livslängd. Informationsutbytet är  en  process för att uppnå  den  
ömsesidiga anpassning som krävs mellan aktörer vilka agerar där osäkerheten är 
relativt stor. 
Informationsutbytet sker i  en  hård  dimension  i  form  av avtal, ritningar, 
beskrivningar och  diverse  specifikationer. 

Etablerade regler och rutiner som  har sin  grund i  de  tekniska lösningarna kan 
också hänföras till denna tekniska kärna.  Den  hårda dimensionen kan betraktas 
som utbytets kärna.  

DEN  EGNA ORGANISATIONEN 
Kompetens  

Kompetens 
ANDRAS  ORGANISATION 

Figur 30  Komponenterna som delar i informationsutbytet  

102 



Koordinering av specialister i byggprojektmiljö 	 R.Olsson  

Runt denna tekniska kärna sker ett stort antal mjuka  interaktioner  av  social natur  
som inte bara begränsar sig till det rena kontraktsförhållandet mellan  specialist  
och koordinatör. Informationsutbytet och dess beståndsdelar kan beskrivas enligt 
figur  30 

4.3  Analys II 
Efter att litteraturgenomgången tagit  form  skapades  en  analysmodell för att kunna 
bestämma var begreppen och deras indikatorer hör hemma. Varje indikator  har  
numrerats och  forts in  på  sin plats  i enskilda  diagram  varefter allt  har  summerats i 
ett  diagram. Steg 2  i denna analys var att undersöka vilken fördelning  de  olika 
yrkesgruppernas kodade indikatorer hade.  Interaktionen har  komponenterna:  
Organisation  eller formell struktur, informella nätverk, kompetens, delaktighet, 
verklighetssyn och uppträdande. 

Dessa komponenter  har  alla  en  förankring i utbytet av  information  såväl som att  
de  skär genom dimensionerna: Omvärld,  organisation,  grupp och individ. 
Dimensionerna definieras som: Omvärld är allt som inte  har  med direkt berörda 
organisationer att göra,  t ex  konsulter eller beställare.  Organisation  och grupp är  
de  som är svårast att särskilja. Allt som  har  med tillsammans och vi, att göra  har  
placerats i gruppnivå  t ex  " sitta ned och lösa tillsammans" medan övrigt placerats 
på organisationsnivå. Det gäller då både  den  egna organisationen,  den  tillfälliga  
organisation  och koordinatörens  organisation.  Individindikatorerna  har  placerats 
på individnivå och processbeskrivningar i koorclineringsnivån.  

En  förankring gentemot befintlig teori  via  modellen i analysdel II visar att 
komponenterna i samtliga  fall  skär genom individ, grupp,  organisation  och 
omvärldsdimensionerna.  

Organisationen  är  den  cirkel som  har  näst mest indikatorer.  Organisationen  
omfattas av  den  egna,  den  tillfälliga och koordinatörens  organisation. Gruppen  
täcker därför mycket av problemområdet. Inte helt förvånande ligger  en  tredjedel 
av indikatorerna inom organisationskategorin. 

Det som är förvånande är att så få indikatorer kan hänföras till gruppen. Det kan 
möjligen bero på att forskaren i förhand bestämt sig för att hänföra indikatorer 
med innehåll av vi och tillsammans till denna grupp.  T ex  "Sitta ned och lösa  
problem  tillsammans "Skillnaden mellan  den  tillfälliga organisationen och 
gruppen är hårfin.  Gruppen  domineras av informella nätverk  
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Individen  har  också många indikatorer i informationstransaktion, uppträdande 
och kompetens. Som individ relaterar  man  ofta sig själv till processen på något 
sätt varför många indikatorer hamnat i  den  gruppen. Individområdet domineras 
av informationstransaktion och uppträdande.  
Koordineringsprocessen  domineras helt av det utbyte av  information  som pågår.  
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Informationstransaktioner är  den  kategori som  har  flest indikatorer och sprider sig 
över alla nivåer med  en  relativt liten andel inom gruppen. Informationsutbytet 
verkar  ha  sina centrala bitar i kontakter utanför arbetsplatsen med  1/3  och i själva  
koordineringsprocessen 1/3  medan indikatorerna på  de  övriga nivåerna 
sammanlagt uppgår till  1/3.  Det understryker faktumet att  en  stor mängd  
information  måste utbytas med projektets omvärld. 

Används teoribakgrundens presentationsnivå som kriterium  for  indikatorerna så 
är förhållandet  1:2  mellan omvärld och arbetsplats.  

Den  oväntat stora andelen i omvärlden ledde till att  en  ytterligare analys  lades  till. 
Frågan om befattningsnivåerna skilde sig åt i sina uttalanden blev intressant.  De  
använda indikatorerna i kategorierna med fler än tio indikatorer fördelades  in  i  en  
analysmodell som hade befattningsnivåerna som analysaxlar. 

Koordinerings 
-process 

Individ Grupp  Organisation  Omvärld 

Montör  26 19 15 28 12  
Arbetsledare  1 11 18 32 36  
Projektledare  5 22 15 30 28 
Filialchef 5 28 13 31 23  

Tabell  3  Procentuell fördelning av kategorindikatorernas ursprung i befattningar 

I  en del  av denna analys blev montörens betydelse för studiens huvudintresse 
tydlig. I  den  största kategorin informationstransaktioner visade det sig att 
montörer stod för  64  procent av  de  indikatorer som kunde hänföras till själva  
koordineringsprocessen.  

I sammanställningen av grupperna kan  man se  att:  Organisation  är lika över hela 
spannet och att gruppnivån varierar väldigt lite. Individnivån domineras av 
filialcheferna och  har  minst representation i montörledet. I omvärlden är 
förvånande nog arbetsledarna  de  som är överrepresenterade medan montören  har 
en  liten andel.  

Koordineringsprocessen  är  den  grupp som är tydligast.  Den  domineras totalt av 
montörerna förmodligen därför att  de  alltid får  se  till att koordinera det sista inför 
montaget.  En  konceptuell bild av kategorierna och deras tillhörighet i 
dimensionerna kan beskrivas enligt figur  32 
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If  

Figur 32  Konceptuell bild av kategorierna och deras tillhörighet i dimensioner 
definierade enligt Borgbrant (Borgbrant  1990).  

Trots att frågor ställts om relationen till byggaren så ligger många indikatorer i 
omvärlden. Det belyser svårigheten med att skilja  en del  av, eller  en  
projektorganisation från  sin  omvärlden. Det stöds också av  Nylens  (Nyl6n 
1996)forskning.  
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4.4  Sammanfattande slutsatser  

4.4.1  Byggbranschen organiserar sig inte för att hantera  information  

Tolkningen  blir att inget medvetet görs för att hantera  information på  ett  
effektivt  sätt.  Ingen av de  informationshanteringsstrategier  som  lyfts fram  av t ex  
Galbraith (Galbraith  1977)  används medvetet för att möta  den  typ  av  
informationshanteringsbehov  som  är ett  resultat av den  komplexitet ett 
byggprojekt  har.  

Informationsbärare eller  de  som bär på samma typ av  information, har  ibland 
olika befogenhet att fatta beslut. Det visar att företagen koncentrerar  sin kraft  på 
att  a den  egna organisationen att fungera  men  väldigt lite görs för optimera 
förhållanden mellan aktörer. Beslut kring informationsbärares områden skall 
ibland tas av geografiskt felplacerade aktörer vilket innebär att  information  först 
skall överföras innan beslut kan fattas. Det får effekten att projektet som helhet 
tappar tid. 

Specialisterna pekade ut  bristen  på tid att utföra sina uppgifter som det största 
felet på dagens byggarbetsplats. Projekteringen upplevs dessutom som allt sämre. 
Dessa slutsatser kan bero på att branschen inte  har  hängt med organisatoriskt för 
att möta omvärldens och byggherrars kray. Branschen ligger fortfarande kvar i  en  
mycket  strikt  och alltmer specialiserad ansvarsfördelning och ett stafettlopps-
tänkande. Kadefors (Kadefors  1992) har  kommit till slutsatsen att byggindustrin är 
organiserad för ansvarsfördelning istället för informationshantering vilket stöds av 
denna studie. 

Det ideala bygget  har  ett tema som kommer igen på alla nivåer och oaysett 
teknikinriktning. Det är möjligheten att vara med och påverka  sin  egen  situation  
tidigt. I övrigt finns  mindre  nyanser mellan nivåerna av  personal.  
Ett alternativt sätt att arbeta över ansvarsgränser  skulle  kunna medföra att 
kunskapsflödet får  en  jämnare fördelning över byggtiden. Därmed  skulle  också 
delaktighet öka och tid för planering av det egna arbetet öka.  

En alternativ  projektorganisation bör därför  ha  följande egenskaper: 

• Organisation  för att hantera  information  i hög takt. 
• Alternativ  ansvarsfördelning 
• Informationsbärares befogenheter skall vara lika. 
• Så stor delaktighet som möjlig  
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4.4.2  Dagens samarbetsformer  har  brister 
Analys II visar hur svårt det är att skilja ut ett begränsat fenomen på  en  
byggarbetsplats. I likhet med dessa resultat så  har Nylen (Nylen  1996)också nått 
slutsatsen att det är mycket svårt att skilja byggarbetsplatsen från omvärlden. 
Samarbetsformerna bör ta detta i beaktande. Projektorganisationen skall 
underlätta för omvärldskrav att nå direkt fram till det koordinerade slutmontaget 

Montören måste oaysett entreprenadform inhämta lika mycket  verbal  
kompletterande  information  oaysett entreprenadform. Montörens upplevelser 
visar också att  de  tekniska förutsättningarna alltid är i behov av komplettering. 
Vid  en  generalentreprenad så är  tanken  att  de  handlingar som presenteras av 
beställaren skall vara tillräckliga för att montera direkt. Att det inte är så är ingen 
större överraskning med  tanke  på att ingen montagekompetens tillförts  under  
projekteringsskedet 

Montörens praktiska kunskaper behövs för att förenkla. Tankarna bakom 
projekteringen blir dessutom tydligare om informationsutbyte startar  under  
rimingamas framställande. Forskarens reflexion är att det senare alltid borde vara 
fallet. Många av intervjupersonerna anser att standarden på handlingarna som 
utgör underlag för montaget ständigt försämras. Det kan bero på att tekniken blir 
alltmer avancerad och entreprenörerna mer specialiserade. Konsulterna  har  inte 
tillräcklig montagekunskap för att prestera ett montageunderlag. Kompletterande 
kunskaper i  form  av teori och praktik behövs.  

Motivationen  för många aktörer idag kommer från ett tävlingsinriktat beteende 
där  man  hela tiden jagar ändringar och tillägg för att förbättra  sin  egen ekonomi.  
Motivationen  borde istället kunna hämtas ur  en  gemensam syn på att projekt-
kostnaden totalt blir så låg som möjligt vid  en given  kvalitetsnivå 

Alternativa samarbetsformer skall  ha  följande egenskaper: 

• Kunskap skall sammanföras så tidigt som möjligt i optimerade doser. 

• Motivation  skall finnas i ett utvecklat samarbete 

• Omvärlds och slutanvändarkrav måste föras direkt  in  i koordineringens kärna  

4.4.3 Tiden  för informationsutbyte mellan olika aktörer är omfattande. 
Samtliga nivåer lägger ned mer än trettio procent av  sin  tid på utbyte av  
information  med andra aktörer. Allt utbyte är naturligtvis inte av ondo  men en  
betydande  potential  till förbättringar finns.  
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4.4.4Relationen mellan  en  kordinatör och  en specialist  kan beskrivas 
med ett antal kategorier  
De  upptäckta kategorierna kopplades i första  hand  till informationsutbytet. 
Jämför  man  resultaten med Gunnarsons (Gunnarsson  1991)  modell och går 
igenom alla indikatorer ytterligare  en  gång kan  man  också ana att många 
kategorierna är motiverande för organisationerna och individerna. Det är därför 
forskarens slutsats att  man  inte skall dela på  motivations  och informations-
problemet. Istället kan  de  länkas samman med  de  funna kategorierna. Ett förslag 
till  en  ny modell för att beskriva koordinering av specialister på  en  
byggarbetsplats ser ut enligt figur  33. 

Transaktion  
Uppgift 

  

Informations-
hanteringsbehov 

  

1 
Överensstärnmelse  

Önskat beteende 

Kompetens 
Uppträdande 
Delaktighet 

Verklighetssyn 
Informella nätverk  

Informations- 
hanteringskapacitet 

z  
Överensstämmelse  

Motiverat beteende  

 

Formell  struktur  

 

Belöningstyp  

Figur 33  Ny modell för samordning på  en  byggarbetsplats  

109 



Koordinering av specialister i byggprojektmiljö 	 R..01sson  

4.5  Vad är koordinering av specialister 

Exemplet med Kalles stenförflyttningsproblem i inledningen kan med utgångs-
punkt i teori och empiri utvecklas enligt följande. Vi skall betrakta vägen fram till  
montage  av  en  ljusarmatur i ett blivande  rum.  För att förenkla maximalt skall vi 
bortse från  den  verkliga bilden med minst  1231  entreprenörer som berörs. 

Vi skall studera två aktörer som berörs av montaget.  Den  koordineringsansvarige 
byggaren och specialisten elentreprenören. För att ytterligare förenkla, tänker vi 
oss ett betongvalv utan undertak.  Armaturen  skall följdaktligen hänga direkt i 
betongvalvet.  

Den  framtida nyttjaren och beställaren bestämmer sig för att rummet skall  ha en  
viss utformning och vilka krav på ljus som skall gälla. Detta resulterar i 
konstruktionsritningar och byggbeskrivningar för hur valvet skall gjutas. 
Rummets läge bestäms av arkitektritningar som måttsättes. Elentreprenören  far  
beskrivningar av armaturtyper och ritningar som visar var armaturtyperna skall 
placeras. Vi är  nu  framme vid  en  nedkodad teknisk förutsättning. 

Tekniska 
förutsättningar 

Byggentreprenören och elentreprenören vet vilka metoder som kan användas för 
att möta kraven i  den  tekniska förutsättningen. Dessa metoder finns inarbetade i  
de  olika företagens struktur. Antingen som skrivna nedkoclade dokument eller i  
op  eratörernas minne. 
Utifrån dessa förutsättningar och metodkunnande kan kostnader och tider för 
delarna beräknas. Vi kan kalla detta företagsbunden produktionskunskap. 

Företagsbundet 

Tekniska 
förutsättningar 

produktionskunnande  

Om  vi lägger ihop tekniska förutsättningar och  den  företagsbundna 
produktionskunskapen så räcker det inte för att ra ljus i rummet. Eftersom 
koordinatören och specialisten är beroende av varandra måste  en parameter  
ytterligare till. Det som saknas är koordinering  

3,  Byggare, målare, elentreprenör, styrentreprenör, vsentreprenör, luftbehandlingsentreprenör, undertaks-entreprenör, golvspacklare, 
golvläggare, datomätsentreprenör, säkerhetsentreprenör, städningsentreprenör, inredningsentreprenör etc.  
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Det som koordineras är alltså färetagsbunden produktionskunskap anpassad till  de  
projektunika tekniska förutsättningarna. 

Hur  går då koordineringen av produktionen  till?  

För att få fram  en  kabel till armaturen skall ett tomrör läggas  in  i betongvalvet vid 
rätt tidpunkt och dessutom borras igenom valvformen på rätt ställe. Vid  starten  
av denna aktivitet är läget följande: 

Elentreprenören vet: 
• Genom  de  tekniska förutsättningarna, var i rummet tomröret skall ned. 
• Hur lång tid momentet tar att utföra. 

Elentreprenören vet ej: 
• Var rummet är  under  valvformen. 
• När valvformen är  klar  att lägga ut rör på. 
• När han senast måste vara  klar  för att inte störa byggarens armeringsarbete. 

Byggaren vet: 
• När valvformen är på  plats.  
• Hur mycket tid det tar att armera innan han kan gjuta. 

Startläge Koordinering Slutläge 

Koordinatören 
Vet lite om mycket 

Vet  en del  

Vet ej vissa 
saker 

Specialisten 
Vet mycket om litet 

Vet  en del  

Vet ej vissa 
saker  

Ömsesidig 
anpassning 

genom  
informations- 

utbyte 

Alla aktörer 

Vet vad som behövs för att 
lösa ett  moment, en  

delprocess eller hela processen 

Rörelse  

Figur 34  Hur  går koordinering  till?  
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Byggaren vet ej: 
• Om  det skall  in  tomrör för  el  
• Var dessa tomrör skall vara 
• Hur lång tid det tar att få dit  dem.  

Observera att vi här  har  bortsett från  den  hänsyn till ordningsföljder som måste 
till om vi blandar  in de  övriga aktörerna. 

För att komma till ett läge där båda aktörerna vet, måste  en  koordinering till.  
Koordineringsmekanismen  som inträder benämns i teorin, ömsesidig anpassning. 
Det innebär i korthet att  information  utbytes så att alla till  slut  vet vad  de  
behöver för att utföra ett  moment  eller  en  delprocess. Det går att  se  parallellen till 
joharifönstret med blinda fläckar och arenan. 

Influenser från utsidan av det 
öppna systemet 

TID /  
Figur 35  Specialistkoordinering 

Specialistkoordinering på dessa grunder för  en  byggarbetsplats kan definieras 
som: 

Det informationsutbyte som krävs kring produktionsområden eller  moment  i ett 
effektivt produktionsförlopp, utöver att  de  projektunika tekniska förutsättningarna 
och  den  företagsbundna produktionskunskapen  dens. 
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Byggprocessens delar  farm  till  montage  innehåller tre olika kompetensramar: 

• Den  första är förmågan att nedkocia  en  förväntning eller uttryckt vilja till  en  
teknisk förutsättning. Denna kompetens är  de  tekniska konsulternas område. 

• Den  andra kompetensen är att omsätta  den  tekniska förutsättningen i metoder, 
tider och kostnader. Inom denna kompetensram finner vi 
produktionsspecialister. 

• Den  tredje kompetensen som är denna  studies  fokus, är koordineringen av 
kompetens ett och två. Experter på koordinering och koordinerande företag i  
form  av byggare är  de  som normalt kan hänföras till denna kompetensram.  
Den  består i huvudsak av att få ett intensivt informationsutbyte med alla 
aktörerna i projektet. 

Ett viktigt påpekande är att definitionen är uppbyggd från ett exempel med 
endast  en specialist  inblandad.  Den  verkliga situationen är att upp till tolv aktörer 
saknar  information,  vilket gör informationsutbytet mer komplext. Informations-
utbytet sker dessutom mellan specialister. Bilden av vad som händer är dock 
densamma.  Men  med mycket högre komplexitet.  
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4.5.1  Slutsatsmatris 

För att kunna följa var  de  olika slutsatserna hämtats och hur  de  utvecklats  har  
nedanstående slutsatsmatris tillfogats.  De  teorier som hjälp till att välja bort eller 
förkasta tolkningar redovisas ej. 

Empirislutsats  Stödjande, Utvecklinde 
och förldaumucle teoftSpegel 

Slutsats efter 
teoretisk spegling  

Samtnanfattan e 
shitsats 

    

Det ideala bygger  
Tiden  räcker inte 

Informationsbärarens 
befogenheter 
Projekteringen upplevs som 
dålig 

Kadefors 
Galbraith  

Organisation  för  
ansvar  ei  för uppgift 

Svårt  art  skilja byggprojektet 
från omvärlden  

Nyhin 

Tid for kontakt  mellan montör 
o  konsult lika  star  oaysett 
entrevrenadforrn  

-  

Interaktion med  alla aktörer 
oavsett entreprenadform  

- 

Motivation fås  från tävling  
kring ändringar och tillägg 

Axelrod  

Samarbetsformernas 
brister 

Uppträdande Olsson  
Powell  

Formell  struktur  lvIelan  
Schein 
Galbraith  

Kompetens  Löwstedt 
Angelöw  et al  

Inforrnations-transaktion  Hurst  
Karlsson 
Sverlinger  
Atkin  

Informella nätverk  Robbins  
Delaktighet Liken  

Coach& French 
Denison  

VerklighetssYn 

Relations-
beskrivning med 
kategorier 

Innformationsutbytets 
ornfattning  
Definition  av 
specialistkoordinering  

Figur 36 Slutsatsmatris 

Gunnarson  Relations-
beskrivningen 

Ny kordinerings-
modell  
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5.Diskussion 
Kapitlet innehåller diskussion av  de  empiriskt och teoretiskt grundade resultaten  
samt  ett aysnitt med rekommendationer baserade på forskning, ytterligare teori 
och forskarens egna erfarenheter.  

Figur 37  Kapitlets läge i strategin är skuggad 

Diskussionsavsnittets uppläggning strävar inte bara efter att diskutera  de  härledda 
slutsatserna. Det  har  också som mål att nå aktörens intresse av praktiska 
rekommendationer. Forskaren tillåter sig i dessa ett visst mått av spekulationen 
utifrån egna erfarenheter.  Diskussionen  av slutsatserna i resultaten sker inom 
ramen för rekommendationerna i aysnittet ett nytt synsätt.  

5.1 En  tillbakablick på det genomförda projektet 

Forskningsprojektet hade inledningsvis som syfte att genom  en  fördjupad 
förståelse av specialistens syn på koordinering, kunna utveckla koordineringen 
och därigenom nå skapa förutsättningar för produktivitet  Den  metod som 
tillämpades ledde till att kunskapsuppbyggnaden kring koordinering blev större 
än väntat. Trots att frågorna  har  ställts i syfte att fördjupa sig i byggarens sätt  
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koordinera specialister på byggarbetsplatsen så  har en  stor mängd fakta genererats 
kring byggprocessen i allmänhet. 

Målen för avhandlingen formulerades med aysikten att  

1. Att beskriva hur specialistentreprenören upplever omgivningen i allmänhet 
och relationen till  den  koordinerande entreprenören i synnerhet.  

2. Med hjälp av omvärldsbeskrivningen, empirisk analys och  en  adekvat teoretisk 
bakgrund, definiera vad koordinering är och vilka beståndsdelar  den har.  

Ett ytterligare mål som gäller aktörernas tillämpning av  den  genom forskningen 
uppnådda insikten är:  

3. Att föreslå ett framtida synsätt på specialistkoordinering. 

Metoden gav  en  detaljerad insikt i hur specialisten ser på omgivningen och 
önskar att  en  koordinatör skall uppträda för ett effektivt genomförande skall nås. 
Koordineringen  har  kunnat beskrivas inte bara som helhet utan också  via den  
induktiva teorigenererande delen kunnat utvecklats med vilka komponenter som 
ingår. 

För att använda kartmetaforen så  har  forskaren använt  sin  egen kännedom om ett 
terräng aysnitt för att upprätta  en  grov skiss av vad som måste undersökas för att 
förstå terrängaysnittet bättre. Som ett andra steg  har  terrängaysnittet studerats 
relativt förutsättningslöst genom att ställa frågor till lokalbefolkningen. Dessa  har  
tolkats och  forts in  på  en  karta av hur delar av terrängen ser ut.  Den  framväxande 
bilden  har  fått styra fortsatt urval av lokalbefolkning. Därefter  har  tillgängligt 
kartmaterial i  form  av befintlig teori lagts till för att skapa  en  så komplett bild som 
möjligt.  

Den  uppbyggda förståelsen kombinerat med egna erfarenheter  har  i ungefär lika 
delar använts för att gå från  passiv  beskrivning till ett nytt synsätt på koordinering 
av specialister i projektmiljö. Detta synsätt och aktörmål presenteras i 
diskussionsavsnittet  

5.2  Reflexioner kring  de  sammanfattande slutsatserna 
Med  den  breda ansats som valdes för studien  har  kunskap om ett något bredare 
område än väntat uppnåtts. Metoden genererade stora mängder fakta kring 
byggprocessen i allmänhet och specialistkoordinering i synnerhet. Åtta kategorier 
som återfanns  under den  induktiva studien  faller  utanför studiens fokus eller  har  
efter ytterligare analys kunnat omfördelas för  en  mer renodlad bild.  
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Resultaten  visar  hur  specialisten ser på sin  omvärld i allmänhet och 
koordinatören i synnerhet. Insikter  har  nåtts i  vad koordinering av specialister  i 
projektmiljö är och vilka beståndsdelar  den har.  Dessutom  har  specialist-
koordineringen kunnat definieras utifrån  empiri  och  teori.  Trots att författaren 
tidigare genomfört fallstudier och jobbat  med området under  ling  tid har studien  
bjudit  på en del  överraskningar, vilket indikerar att fördjupad insikt nåtts. 
Betydelsen  av  att informationsbärare  på  samma nivå bör  ha  samma befogenhet är 
ett exempel. Ett annat exempel är omvärldens enorma påverkan. 

Delfrågorna som inledde avhandlingen  har  i samtliga  fall  kunnat besvaras 

• Vad är det egentligen som koordineras på arbetsplatsen? 

• Hur går det till att koordinera?  
Har  bägge  fan  sina svar i empirin och  den definition  som angivits för 
specialistkoordinering på  en  byggarbetsplats. 

• Vilka mekanismer för koordinering finns?  Har  fått sina svar från teorin. 
Mekanismerna  har  också anats i empirin  men de  är aldrig medvetet använda. 

• Vilka beståndsdelar  har koordineringsprocessen? 
Koordineringsprocessen har  kunnat beskrivas utifrån  den  induktiva analysen 
och dess teoretiska breddning.  Se den  nya modellen för synen på 
specialistkoordinering 

• Hur ser specialistens omvärld ut? 
• Hur ser specialisten på koordinatören?  

Den  beskrivning som redovisats  har  tillfogats för att ge  en  bakgrund till  den  
miljö som fenomenet koordinering uppträder. 

• Hur skall koordineringen hanteras för att som helhet skall kunna dra största 
möjliga nytta av specialisters och koordinerande entreprenörers kunskaper? 

• Är  de  två trenderna med flexibilitet och partnerskap användbara, och i så  fall,  
vilka delar är mest gångbara? 
Dessa två frågor besvaras i detta aysnitt eftersom  de  inte kan besvaras utan ett 
visst mått spekulation. 

Forskaren bedömer att kunskapsbildningen inom området hantering av 
specialister kommer att kunna leda till  en  bättre koordinering och därigenom 
skapa förutsättningar för högre produktivitet  

5.2.1  Specialistens syn på omvärlden i allmänhet 
Synen på omvärlden i allmänhet  har en  punkt gemensam för alla  de  intervjuade 
personerna, det är  bristen  på tid att utföra sina arbetsuppgifter. Närmar sig 
möjligen  den  gräns där  en  projektorganisation som är baserad på ansvars-
fördelning istället för processoptimering måste ändra  form?  Är det dags för 
byggindustrin att gå ifrån dagens entreprenadformer?  
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Det kan också vara så att ansvarsfördelningen som grund för  den  formella 
strukturen gör att alla måste göra varje  moment  i  en  projektprocess. I något skede 
av  den  ökande specialiseringen måste det vara lönsamt att tillföra  t ex en  
gemensam inköpare, allmänna administratörer eller logistiker som ser till flera 
specialisters behov och inte bara sina egna. 

Specialisterna upplever sig själva som dåliga på att ställa krav på andra aktörer. 
Det kan bero på att det inte lönar sig att ställa annat än ekonomiska krav 
överhuvudtaget och vänta sig  en  respons. Det finns inte något ekonomiskt 
incitament för  de  andra aktörerna att agera för att förbättra  en  gemensam nytta. 

Från ett specialistföretag utanför installationssfären upplever  man  att kunnande 
och erfarenhet inte räknas alls, endast pris. Det tävlingsinriktade beteendet är 
produkt skapad  under  lång tid och därför troligen det mest effektiva inom 
rådande kultur. Frågan är om detta sätt att agera gynnar byggindustrin på lång 
sikt. 

Svaren kring hur problemlösning på arbetsplatsen går till visar att det inte finns 
någon ldar gång.  En  polarisering mellan att "det gör  jag  själv" till att "det gör 
konsulten" som finns i byggprojektets periferi visar att något saknas.  Varfor  
existerar inte tydliga problemslösningsrutiner? Kanske är det så att  problem  som 
ligger mellan ansvarsområden är svåra att hänföra till någon funktion som skall 
lösa  dem.  Återigen saknas  en  övergripande funktion 

Slutsaten att befogenhet och ansvar idag skiljer sig mellan  de  parter som är satta 
att samverka på arbetsplatsen, får effekten att beslutsprocesser  far  gå onödiga 
omvägar till geografiskt felplacerade funktioner. Det blir  extra  tydligt om  man  
beaktar hur viktigt det är  for  montörerna att utbyta  information  nära  
koordineringsprocessen  och med omvärlden.  Gruppen  och organisationen är ett  
filter  mellan omvärld och montageprocessen. Ser filtren olika ut hos  de  olika 
deltagarna är det inte konstigt att det går olika  fort  med informationsöverföring 
och beslut.  

5.2.2  Specialistens syn på Koordinatören  
Studien  pekar på att det måste finnas  en  på bygget som leder och koordinerar 
arbetet. Specialistens syn på  en  bra ledning av  den  tillfälliga organisationen 
omfattas i platsledningens  fall  av: Förmåga att inhämta, bearbeta och sprida  
information  till alla berörda, förståelse  for  specialistens arbeten och att kunna 
ställa rättfärdiga och ömsesidiga kray. 

Det finns  en  tydlig uttalad  trend  mot att försöka  fora dialog  direkt mot slutkund 
istället  for  byggare.  Man  "försöker vrida sig ur byggargreppet" genom att jobba 
med samordnade generalentreprenader där  man  upphandlas samtidigt,  har  större  
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möjlighet att påverka produktionen,  slipper  ändlösa prutrundor och får betalt i 
rimlig tid. Ett exempel är att  man  på 80-talet hade  75  procent av  sin  fakturering 
mot byggare och resten mot slutkund. Idag är förhållandena  de  omvända.  

Ur  produktionsteknisk synvinkel är detta inte något gott betyg åt byggaren och 
inte  heller  åt byggindustrin som helhet. Mödan läggs inte på att utveckla teknik 
eller förnya sättet att samarbeta. Istället kraftsamlar  man  kring att hitta andra 
affärslösningar som kan ge mer betalt  respektive  sänkta inköpskostnader. Det är 
det enkla och  mindre  resurskrävande sättet att ta sig fram. Någonstans nås  en  
gräns där  man  inte kan stycka upp mera eller hitta  de  som är villiga att betala  en  
procent  extra.  I det läget kommer det att behöva ske  en  kraftfull utveckling både 
organisatoriskt och tekniskt. 

Det är tydligt att specialisten ofta kommer  in  väldigt  sent  i processen. Möten och 
kollisionshantering är  en del  av vardagen liksom  en  ständig  dialog  kring löpande 
produktion. Slutskedet framstår som oorganiserat med snäva tidsramar från 
byggarens sida.  Den  helt uteblivna möjligheten att påverka berörs av många.  

5.3  Ett nytt synsätt på specialistkoordinering  

5.3.1  Varför behövs ett nytt synsätt 
Byggindustrin  har  strukturella  problem.  Ett uttryck för det är  den  enorma insats i  
form  av ömsesidig anpassning som måste göras i alla projektorganisationens  led  
för att överhuvudtaget uppnå  en  färdig produkt. Trots dessa insatser når  man  inte 
alltid ända fram varför så kallade kvalitetsfel uppstår. Varje detalj och delprocess i 
ett byggprojekt kräver  en  mängd interaktion i flera dimensioner för att nå fram 
till  den  exakta  information  som måste till vid montagetidpunkten. 

Ett exempel för att  visa  på vilka pengar det rör sig om: Interaktionsytan kan ses 
som ett uttryck för det behov av ömsesidig anpassning som finns mellan 
aktörerna. Ett sätt att betrakta  den  interaktion som krävs för att lösa  en  specifik 
avgränsad  del  kan beskrivas i  form  av  en  pyramid. 

Volymen på denna pyramid för interaktion påverkas av tillgänglig tid, graden av 
osäkerhet vid  starten  av  interaktionen  och ett antal empiriskt grundade 
begreppsgrupper som  har  mer direkt med själva  interaktionen  att göra.  
Man  kan anta att volymen av pyramiden direkt representerar kostnad. Volymen 
ökar med basen i kvadrat varför interaktionsytan måste begränsas i varje skede för 
att minska kostnaderna.  
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Det medför följande konsekvenser: 

För att minska kostnaden bör:  

• Osäkerheten i  starten  minskas 

• Interaktionsytan minimeras 

• Mer  information  byggas  in  i 
tekniska  system  

För att korta av tiden bör:  

• Interaktionsdensiteten ökas. 

• Alternativt kan  man  minska 
osäkerheten även i detta  fall.  

• Mer  information  byggas  in  i tekniska  
system 

Om man  begränsar sig till specialister och ledarmontörer,  har  vi sett att  de  lägger 
ned  (40-60)  procent av  sin  tid till  interaktioner  med hela systemet.  

Om  varje bygge  har en  ledarmontör från tre kategorier  el, vent  och  VS  så 
innebär detta på årsbasis  en  kostnad för ömsesidig anpassning med (lågt räknat)  
400 000  kr. Lägger  man  till detta att  de  alltid  har en  motpart  fas 800 000.  

Detta är för  en  befattningsnivå på varje bygge.  Till  detta skall  man  lägga 
omvärldens, byggarens tid och  den  tid som läggs ned i ledarmontören 
hemmaorganisation.  

En  husbyggnadsregion inom NCC  har  ca  80  byggen  per  år. NCC köper i detta  
fall  en  interaktionstid av sina specialister för mer än  64  Mkr. 

NCC Hus  har 13  regioner. Det blir svindlande  832  Mkr årligen bara för  en  
befattningsnivå inom ett entreprenadföretags byggen.  

Man  kan lätt inse vilka följderna för branschen som helhet är. Denna kostnad bärs 
i slutändan av hyresgästerna.  

All  interaktion är naturligtvis inte onödig  men, skulle man  genom att 
strukturbinda koordinering kunna minska interaktionstiden med tio procent i 
genomsnitt för  en  befattningsnivå så motsvarar det ca  80  miljoner kronor i 
konkurrensfördel för ett entreprenadföretag av koordinerande typ, oaktat 
utvecklingskostnad. 

Att behålla detta sätt att samarbeta kräver mycket  god  medvetenhet om  de  
faktorer som identifierats i detta forskningsprojekt. För att  fa  riktigt stora effekter 
krävs troligen ett helt annat sätt att betrakta processen.  
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5.3.2  Nya  former  för samarbete och formell struktur 
Mycket talar för att byggindustrin som helhet måste ändra attityd. Dels för att 
sänka totalkostnaden och dels för att hänga med i  den  utveckling som pågår vid 
sidan om byggindustrin.  Till  att börja med måste stafettloppstänkandet brytas upp 
med  en  helt ny syn på byggprojektet. Grundförutsättningen måste vara att det är  
en  värdeskapande process med nytta för alla aktörer. 

Avtalen måste ge utrymme för samverkan tvärs över  de  traditionella 
ansvarsbaserade stafettloppsgränserna. Det måste dessutom finnas incitament för 
alla aktörer att sänka kostnaderna totalt sett och  en  känsla av delaktighet i hela 
projektet.  

Figur 38  Mot  en  gemensam värdebas 

Oaysett strategival måste byggindustrin göra kraftansträngningar för att binda upp  
information  i hård  form.  Vi måste få  en  rörelse från ömsesidig anpassning och 
andra dyra  koordineringsmekanismer  mot  de  mer strukturbundna. Hyresgästerna  
har  inte råd att betala  for de  onödiga miljarderna som pratas bort.  
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Figur 39  Från dyra till billiga  koordineringsmekanismer 

De  vertikala mekanismerna förutsätter att vi kan binda upp systemens gränssnitt i  
form  av  planer,  regler och procedurer. För att åstadkomma detta är det troligt att 
långsiktiga relationer måste skapas. 

Det enklaste och första steget är att börja rita och beskriva uppgiftsorienterat. 
Beställaren behöver inte rita med mer  finish  än att det går att få till  en  grov 
prissättning. Låt istället  de  som  har  produktionskunnandet vara  de  som ser till att 
detaljlösa och produktionsanpassa det montageunderlaget. 

Introducera avtal som stimulerar till att  se  till projektets helhet istället för egna 
intressen. 

"Betala för  den  nytta  man  gör istället för  den  tid  man  förstör32  ." 

För att  fa  ett kraftfullt genomslag i byggprojektet som helhet, bedömer forskaren 
det som nödvändigt att organisera om byggprojektets. Strävan bör vara att 
åstadkomma  den  gemensamma värdebas som beskrivits tidigare.  

Man  får dock inte bortse från  den  nytta som  den  mjuka dimensionen tillför. För 
att kunna utveckla  den  hårda strukturbundna koordineringen är det  en  
förutsättning att det mjuka sociala förhållandet är gott. Utan det så skapas aldrig 
det engagemang som krävs för  en  fortsatt utveckling.  

5.4  Några rekommendationer  

5.4.1  Teknologins beroendedimension 
För att gå vidare mot mer detaljerade förslag skall vi ta aystamp i teorin kring 
teknologin i projekt och då speciellt hur beroendena ser ut. 

Beroende typerna är:  

32  Okänd vid seminarium om framtida samarbetsformer  
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• Sekventiellt eller utförs efter andra aktörer ayslutat sina till exempel målning 
efter innerväggar. 

• Reciproka, där arbetet rör sig mellan aktörerna till exempel gipsväggen som 
först enklas,  sedan  installeras i, och slutligen dubblas. 

• Gemensamma resurser som används av alla, till exempel kranar  

De  sekventiella beroendena. 
Här kan  man  lättast inse fördelen av att standardisera och strukturera delprocesser 
och därigenom  information. Man skulle t ex  kunna tänka sig att  ha  ett antal 
standardiserade fläktrum som kopplas till  de  luftmängdsberäkningar som finns 
idag. 

Komponentbyggandet med hela delar eller moduler är ett ypperligt sätt att 
standardisera delprocesser och därigenom skapa klarare sekvenser. Det får som 
bieffekt  en total  sänkning av osäkerhetsnivån i projektet. 

Beställare 

Figur 40  Ny syn på byggprojektet" 

Problemet med  den  tydliga sekvensen och processöverlämnandet är att  man  kan 
tappa i engagemang för helheten.  En  ytterligare aspekt är därför att  en  koppling 
mellan det som orsakar problemen och  de  som drabbas av konsekvenserna måste 
skapas. 

Ett fruktsamt sätt att  se  på projektorganisationen är i  form  av ett kyltorn, där  en  
mycket kraftfull förankring finns mellan ledningsnivåer med beställare och 
konsulter ända till  de  som monterar. Inga överlämnanden är skapade, istället skall 
största gemensamma värde för projektet skapas.  

33  Efter bildidé från  Jan  Borgbrandt vid referensgruppsmöte  

123 



Koordinering av specialister i byggprojektmiljö 	 R.Olsson 

Med ett utvecklat sekvens eller delprocesskunnande  skulle  uppdelningsfasen i 
projektet kunna kortas aysevärt.  Om man  därtill lägger ett nätverk av olika 
specialister som anpassas efter produkttyp  skulle  standardiseringen till trots,  en  
differentierad produkt kunna erbjudas. 

Reciproka beroenden  
Med dagens  press mot att korta byggtiden  kommer  allt fler reciproka  processer  
att skapas därför att sekvenserna måste överlappa allt  mer. Det ger samtidigt en  
ökning  av projektets  komplexitet  med det antal  uppgifter  som  måste utföras  
simultant.  Ett sätt att hantera  det  ökade informationsutbyte  som  krävs, är att bryta 
upp  de  traditionella indelningarna i  Vs,  vent,  bygg etc. 

Istället  skulle  entreprenaderna upphandlas i tekniskt och geografiskt avgränsade 
delar som minskar behovet av interaktion  (se  fig nedan). Som exempel kan tas ett 
installationsschakt. Varför ska schaktet köpas av byggaren och innanmätet av upp 
till fem specialister?  En  mer logisk uppdelning vore att köpa apparatrum och 
installationsschakt fram till avlämningspunkt i våningarna. Det  skulle  också ge 
fördelen att  den  entreprenör som påverkar stommen kommer  in  tidigt eftersom 
övergripande flöden ofta är enkla att låsa tidigt. Våningsanpassningar kunde  sedan  
köpas när brukarprocessen hunnit längre. 

Projektet måste med denna syn delas i uppgiftsorienterade kluster som ligger nära 
varandra koordineringsmässigt. Processen måste hela tiden skära genom alla 
nivåer. Från ledning och koordinering  via  rådgivare, konsulter, specialist-
entreprenörer och leverantörer med brukarens eller slutkundens krav som 
utgångspunkt. 

Tidsmässigt ligger sektorerna med  start  i kundprocessen för att tätt följas av 
klimatskärm och övergripande systemval för att slutligen hamna i invändiga 
kompletteringar. Fördelen med detta sätt att arbeta är att  man  inte behöver jobba 
fram  t ex  elritningar i alla detaljer innan  man  kan upphandla elinstallatör.  De  
stora systemen kan upphandlas tidigare och därigenom beredas mer tid till 
förberedelser.  En  annan fördel är  t ex  allla schakt  under  ett ansvar istället för fem 
eller  sex  olika entreprenörer. Dessutom kan mycket av sektorernas arbete löpa 
parallellt. Forskaren menar att detta sätt att genomföra processen är bättre ur 
informationshanteringssynpunkt. 

Nivåerna i cirkeln är:  
1. Projektintegration med  en  liten grupp för koordinering av hela projektet. 

Ledningen av  de  olika teamen är representerade. Här är det tidigare 
definierade interaktionssystemet ledtsjäman.  

2. Nivå två med rådgivning och konsulter. Möjligen också  de  övergripande 
funktioner som saknas i dagens process.  
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3. Nivå tre med det kunnande som behövs för detaljplanering, ledning och 
styrning av  de  olika uppgifterna  

4. Nivå fyra  den  rena montagekompetensen  
5. Nivå fem med leverantörer och materialtillverkare  

Figur 41  Ny värdebas  for  synen på byggprojektet' 

Idag  har  vi  fa  eller inga företag som spänner över  en  av sektorerna i figur  41. En  
utveckling för att nå denna syn är  en omallokering  av resurser till att behärska ett 
uppgiftskluster. Te x  skulle den  idag vanlige teknikspecialisten kunna delas i  en 

34  Inspirerad  av  Colin Gray University of Reading 
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montagekompetens och  en  rådgivningskompetens och samtidigt kunna tillgodose 
ledning av ett kluster. 

Nya uppgifter  skulle  behöva tillföras vad det gäller helhetssyn i logistik för ett 
'cluster. Med övergripande installationer som exempel  skulle en  klusterbaserad  
organisation  kunna köpa allt till ett fläktrum och få det levererat vid ett tillfälle 
istället för att fem specialister eller flera utför  en  sådan uppgift idag. 

Figur 42  klassiskt genomförande  kontra  klustergenomförande. Montagekunskapen 
lyfts  in  tidigare. 

Gemensamma resurser 
Detta beroende  har  förmodligen  den  största potentialen. Specialiseringen är idag 
så långt  driven  att  en  övergång till gemensamma resurser för ett antal specialister 
kan vara ekonomiskt. ABB och BPA  har  insett detta och inrättar gemensamma 
ledningsorganisationer för  t ex Vent  och  el.  Där ledning, samordning, inköp och  
administration  kan bäras gemensamt. Det går också att få  en  bas för att bära  de  
övergripande resurser för problemlösning, miljö och kvalitet som behövs när 
problemkällan i  de  komplexa miljöer som skapas i byggprojektet.  
En  ytterligare utveckling är att vänta i denna riktning. 

Med  en  högt  driven  standardisering av sekvenser och  en  klusterbaserad 
upphandling är förutsättningarna goda att minska onödig interaktion.  Kan man 
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dessutom tillföra gemensamma resurser som griper över flera specialister är 
potentialen än större. 

Det är inte någon omöjlighet att skapa  en organisation  som är expert på att 
leverera  t ex  våningsanpassningar till speciella brukare med allt från 
stomkomplettering fram till inredning. Det enda  man  då behöver veta är 
avlämningspunkter för övergripande installationer; brukarnas krav och hur 
klimatskärmen ser ut. I dagens läge skall samtliga entreprenörer samordna allt i 
alla lägen. 

Frågor att lösa är avtalsformerna och garantiåtaganden som får nya 
gränsdragningar. Ett sätt att lösa garantin är genom  en  renodlad 
funktionsentreprenad där  den  ansvarige projektintegratören också  har  
driftansvaret  under en  period.  

5.4.2  Teknisk  information 
Man  kan spekulera i det oändliga om varför  den  tekniska informationen eller 
projekteringen upplevs som dålig och varför  man  ibland  har  uppfattningen att 
kunden inte vet vad  de  vill  ha. En  parallell kan dras till ett annat 
översättningsproblem.  De  flesta av oss  har  i något  fall  sett  en film  som  man  
tidigare läst som bok. Ofta med slutsatsen att  den  ena eller  den  andra var bättre 
och att det är begränsad överensstämmelse mellan  dem.  Forskaren vill hävda att 
problemet är liknande i byggindustrin.  En  kund vill  ha  något som grundar sig på  
en  bok eller ett lokalbehov. Det tillsätts funktioner och mellanled som konsulter 
eller manusförfattare för att göra det förståeligt för  de  som skall utföra  filmen  eller 
huset. Därefter utförs  filmen  eller huset av skådespelare och regissör enligt manus 
eller ritningar. Beroende på frihetsgraden i projektet fås  en  produkt som 
överensstämmer mer eller  mindre  med grundtanken. 
I nästa steg, när produkten skall betraktas är det till  en  viss  del  relaterat till 
betraktarens kunskaper, tycke och smak hur väl det stämmer med  den  uppmålade 
bilden från ursprungskällan.  En  poäng är att om alla inblandade skall vara nöjda 
måste  man  utföra denna process tillsammans och helst komma bort från 
stafettpinnetänkandet. Idag finns istället  en  utveckling mot att dela upp boken i 
olika kapitel och lämna ut dessa till olika filmbolag för att  sedan  försöka få ihop  
filmen  i slutet. 

För att ta till  en  annan metafor så gäller det att få bollen i mål. I dag stannar 
försvararna efter det att  man  når gränsen på sitt ansvarsområde och lämnar till 
mittfältet. Det blir lite av fotbollsspelet där gubbarna sitter  fast  på tvären över  
planen. Skulle  det vara effektivt att uppträda så på  en  fotbollsplan  skulle  inte 
djupledspassningar förekomma.  
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Figur 43 Koncentration på relevant 
information vid  rätt tidpunkt  (Atkin  1990) 
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I byggindustrin gäller det att börja använda alla lagdelarna och  all  hjälp utifrån  
planen  på ett effektivt sätt. 

Som aktör i byggindustrin måste  man  istället för att bara konstatera att  man har  
dåliga handlingar, bestämma 
sig varför  man  ritar och vem  
man  ritar för. Därefter kan 
kraftsamling i rätt riktning ske. 
Ritar vi för att  fa en  
kostnadsbedömning, 
hyresförhancilingsunderlag, 
driftinstruktioner eller ett  
montage.  Det är ett 
gemensamt ansvar att klarlägga 
detta i  de  olika skedena. 

Kunskapen idag är spridda på 
olika grupperingar och som  
Nylen (Nylen 1996)  påpekat så  
har  vi  en  grupp 
konsekvensbegränsande 
entreprenörer istället för 
feleliminerande.  

OM man  lyckas sammanföra 
kunskap från  system,  förvaltnings och montageskedena tidigt så  skulle  vi troligen 
kunna reducera kostnaderna totalt sett.  

5.4.3  Allmänna åtgärder 
Beställare, slutanvändare och konsulter är grupperna som sätter villkoren för 
interaktionssystemet i  form  av tillgänglig tid och förväntad kvalitet på produkten.  
De  sätter dessutom prägeln på  den  tekniska kärnan i  form  av arbetshandlingar. 
Sättet att samarbeta kan också härledas från denna nivå.  Kunden  är  den  som 
initierar ett projektuppträdande som bygger på tävling eller samarbete. Mycket 
talar för att beteendeförändringar måste inledas i denna  del  av byggprocessen. 

Koordinatörens, specialistens och  den  tillfälliga organisationen  har  alla  en  stor 
inverkan på hur  interaktionen  går till.  Om  byggprojektet  har en  svag teknisk 
kärna och skall utföras  under  mycket  kort  tid måste  t ex  projektorganisationen 
möta detta genom underrättelsefunktioner av typen samordningsmöten eller 
problemlösare med befogenheter  for  helheten, nära montörerna. 
Problemet idag är att ingen anser sig  ha  betalt för  den  typen av funktioner varför  
man  enklast tar till ett beteende som innebär att allt skall beslutas av beställaren.  
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Det finns  fall  där  man  kan hitta förenklingar på tekniska lösningar,  men  dagens 
sätt att samarbeta medför att det inte är värt besväret att försöka. Beteendet är inte 
särskilt effektivt. Det kanske  skulle  underlätta om omvärlden införde ett antal 
beslutsområden i nivåer som projektorganisationen fick ta  hand  om. 

Projektorganisationen skall helt naturligt ledas av  en person, men  personer eller 
funktioner som är duktiga på  de  olika delarna i ett projektets livscykel skall finnas 
representerade. Det går inte att  ha  bara  en person  som är handlingsinriktad 
entreprenör.  Han  kommer aldrig att uppnå tillräcklig isolering och knappast  den  
institutionaliserade ayslutning som krävs. 

Vi  har  sett att byggindustrin organiserar sig för ansvarsfördelning istället för 
informationsutbyte i processens riktning vilket leder till svårighet att skapa  de  
informationssystem som spänner genom hela processen. Här måste industrin 
vidtaga åtgärder.  

Den  koordinerande entreprenören bör  se  till att uppdelning till  en  lägsta 
hanterbar nivå av planering uppnås för att  sedan  isolera delar som får köra för 
fullt utan stopp. Det kan var komplicerat  men  störningar på  den  tillfälliga 
organisationen från omvärlden måste minimeras. 

Förutsättningarna för uppgiften styr hur  man  bör reagera för att möta 
informationshanteringsbehoven.  Om man  inte bemöter behoven organisatoriskt 
inför  man  automatisk ett behov av mer tid eller ökade kostnader. 
Det är  en  fördel om  en  informationsansvarig för projektet utses med  tanke  på att 
endast  10  procent av chefiaktörerna för vidare  den information de  får. 

Grupper på arbetsplatsen är i ständig ombildning varför någon måste hjälpa till 
med att underlätta gruppmognad för att snabbt få effektiva grupper.  En  förståelse 
av gruppers mognad och utveckling hos projektledningen är  en  viktig 
förutsättning för effektivt genomförande. Det är bevisat att  en  minskning av 
antalet konflikter  under  ett byggprojekts livscykel kan åstadkommas genom att 
tidigt bygga upp fungerande grupper.  Den  effektiva gruppen karakteriseras 
(Bruzelius och Skärvad 1995)av att det finns rätt kompetens i gruppen, att 
målsättningen är tydlig, att kommunikationen är riklig och innehåller både 
känslor och tankar, att individuella olikheter accepteras, att  man  lyssnar på 
varandra, att maktkamp inte förekommer  samt  att gruppen gemensamt utvärderar 
sitt arbete och sina prestationer.  

Studien har  visat att grupper skall var sammansatta av individer som  har  samma 
informationstillgång och samma befogenheter för att slippa onödiga  interaktioner  
med omvärlden. Som exempel kan tas  de  platsansvariga montörerna som skall  ha  
beslutsrätt kring fördefinierade problemtyper.  

129 



Koordinering av specialister i byggprojektmiljö 	 R.Olsson 

Individerna är  de  byggstenar som styr hela systemets uppbyggnad. Vi  har  sett att 
synen på verkligheten och  roller har en  inverkan på hur  information  utbyts. 
Individerna  har  olika utbildningsbakgrund, ålder och organisationstillhörighet 
varför synen alltid kommer att vara olika. Det gäller som koordinatör att hitta  de  
gemensamma intressena och målen från individnivå och uppåt till grupp och  
organisation.  Ett första steg för att skapa  motivation skulle  kunna vara att  ha en  
lönedel för alla aktörer som är projektgemensam. 

Det är möjligt att IT utvecklingen i sig kommer tvinga byggindustrin att 
organisera sig på ett annat sätt. Möjligheterna att skära tvärs över traditionella 
områden och företagsgränser är oändliga. Det är inte helt säkert att  de  uppgifter 
som utförs av koordinatören och specialisten idag är desamma i  en  framtid. 
Som exempel kan tas inköp och logistik. Det mest logiska sättet att transportera 
material till  en  byggarbetsplats är i geografiskt avgränsade delar av typen fläktrum. 
Idag levererar mer än fem  foretag  till fläktrummet vid olika tidpunkter. 
IT verktygen kommer att skapa större möjligheter till  en  samordning och 
kommunikation med speditionsföretag. Varför skall då  en  logistiker finnas i alla 
företag och vilket berättigande  har  då grossisterna?  

5.4.4  Koordinatörens  situation  
Med dagens  system  att agera kommer koordineringskostnaden att få  en  stigande  
trend  med anledning av ökad specialisering och komplexitet. Ett sätt att 
motverka kostnadsökningen är som tidigare nämnts att försöka strukturbinda 
koordineringen istället för att ägna sig åt ömsesidig anpassning som är så 
resurskrävande.  En  förutsättning för detta är dock att  man binder  upp ett större 
antal aktörer som är villiga att tillsammans bygga upp  en koordineringsstruktur  
som kan utvecklas med tiden. 

Det är dags att som koordineringsanvarig att ta ställning till om installatörerna är 
utbytbara resurser eller inte. Besluten bör motiveras med  en  
transaktionskostnadsanalys vid varje ny relationsuppbyggnad. Det komplexa 
problemet att bedöma kombinationseffekterna med andra specialister kanske inte 
kan kvantifieras exakt  men  bedömningsgrunder bör gå att skapa. 
Utbytbarhetsanalysen kan möjligen förenklas av det faktum att  man  kan köpa 
hela installationspaket från stora specialister som ABB eller BPA. 

Det är också dags att ta ställning om  man  skall  ha  ett extremt flexibelt 
projektagerande eller ett mer stabilt  system  som skapar förutsättning för lärande 
och därigenom kostnadssänkande spiraler istället för det tävlingsinriktade 
kostnadsökande sätt som  man  använder i byggprojekten idag. 

Väljer  man  det mer flexibla måste  man  i större utsträckning ta hänsyn till  de  
beståndsdelar som påverkar kostnaden för  den  ömsesidiga anpassning som krävs.  
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Ett sätt att hantera  den  flexibla inriktningen är att skapa ett antal paket av 
färdigplanerade processdelar som alltid kommer igen och använda denna  bank  
vid varje projekt.  

En  annan aspekt är att koordineringsansvariga måste förses med kompetens för 
skapandet av effektiva grupper projekt till projekt eller så kan  den  tjänsten köpas 
externt.  En  ny nisch som paketsäljare av installationer är  en  trolig effekt om 
denna utveckling  skulle visa  sig framgångsrik. 

Idag upphandlas ett flertal aktörer  separat  utan kännedom om varandras 
förehavanden inom samma geografiska område. Koordineringsproblemen blir 
inte synliga förrän affären är  klar.  

Några punkter för att underlätta hantering av  den  flexibla inriktningen:  

1. Undvik att överbelasta det hierarkiska systemet med informationshantering. 
Detta kan uppnås genom att introducera underrättelseofficerare eller grupper 
som löser problemen lateralt eller om  man  så vill tvärs över organisationerna, 
nära problemkällans uppkomst. 
Ett exempel är installationssamordnare.  

2. Organisera för projektets bästa och inte enbart för  de  olika aktörernas egen 
vinning.  

3. Skapa ett klimat för samarbete och omtanke genom att introducera incitament 
för att lösa  problem  på ett proaktivt sätt.  

4. Samverkande aktörer skall bära samma typ av  information,  auktoritet och 
ansvar. Onödiga omvägar för beslutsfattande skall skäras bort.  

5. Se  till att platsledningen som  team  innehar följande kompetenser 
• Förmåga att inhämta, bearbeta och delge  information  
• Förståelse och omtanke när det gäller specialistentreprenörer 
• Förmåga att ställa rättfärdiga och ömsesidiga kray.  

6. För att sätta kvalitetsnivån tidigt: introducera  en  aktivitet där utvalda aktörer 
och kundrepresentanter och chefer följer upp och anpassar kvaliteten till rätt 
nivå tidigt. Det är ansett som  en  fördel av specialisterna som vinner tid i slutet 
på detta vis.  

7. Använd tidigare framgångsrika grupper för att underlätta gruppmognaden 
vilket ger effektivare hantering tidigare i projekten.  
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8.  Öka delaktighetsnivån för att nå högre kvalitet på beslut och  en  ökad känsla av 
målintegration för individerna. Det skapar automatiskt  en  känsla att  man  
jobbar mot gemensamma mål. 

Ett mellansteg mellan det flexibla och stabila sättet agera  skulle  kunna vara, att 
skapa nya geografiska och tekniskt avgränsade processdelar som kan ägas av  en  
grupp och upphandlas i konkurrens.  Den  lösningen  skulle  passa  den  rådande 
kulturen i branschen och samtidigt tvinga fram nya tankebanor.  (Se  även 
reciproka processer). 

Väljer  man  det mer stabila med partnerskap måste troligen  en  längre 
övergångsperiod till för att tvätta bort  de  invanda mönster som finns i industrins 
struktur. På sikt måste det vara lönsamt att jobba ihop  en  grupp som ständigt 
förbättrar och strukturerar upp  sin  koordinering mot olika produktgrupper. 

I dagsläget kan inte forskaren avgöra vad som är rätt vägval när det gäller 
långsiktiga relationer traditionellt beteende eller  en  medelväg  

5.4.5  Specialistens  situation  
Specialisten måste börja ifrågasätta  sin roll  i helheten.  Montage  och 
systemkunnandet i kombination ger  en  större nytta i tidigare skeden. Det finns 
tendenser som pekar på  en  inriktning mot rådgivning till slutkund och 
upphandling av montagekompetens istället för  den traditionelle  installatören. 

Uppstår rådgivande  foretag  med produktions och systemkunnande är  de  
traditionella specialisten troligen ett minne blott. Då inträder ytterligare ett 
specialiseringssteg med specialister på endast  montage.  Fördelen är ökad 
flexibilitet  men  nackdelen är att  en  aktör till skall koordineras. 

Här är det troligt att  man  kliver över  den  gräns där speciella koordineringsaktörer 
måste tillskapas för att få systemet i balans. Dessa kan vara specialister på  t ex  
planering, miljö, kvalitet och logistik. 

Det är inte helt säkert att  de  som sitter med rådgivningskompetens idag kommer 
att jobba i specialistföretag imorgon.  En  utveckling kan vara att  de  koordinerande 
företagen skaffar sig rådgivningskompetens för att  sedan  köpa montaget direkt. 

Det nya sättet att organisera hos installatörer, med  en  grupp som agerar  under en 
chef har  rimligen som syfte att minska mängden gränshantering för  den  
koordinerande enheten. Det är i initialskedet ett försök att stärka installatörerna i  
den  tävlingsinriktade  formen  av samarbete. På sikt kan  man  kanske klara att 
strukturbinda mycket av  sin  koordinering för att på så sätt sänka sina 
koordinerings och transaktionskostnader. Klarar  man  dessutom att sänka sina  

132 



Koordinering av specialister i byggprojektmiljö 	 R.Olsson 

kostnader med gemensamma resurser och satsa  den  vinsten på utveckling av 
produktionen istället  for  administrativa  system  är framgången  given. 
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5.4.6 Struktur  för uppbyggnaden av rekommendationerna 
För att  visa  på hur rekommendationerna härleds  har  följande matris upprättats. 
Förförståelse representeras av  den  grå massa som forskaren samlat på sig  under  
sina år med forskning och arbete i det undersökta området. 

ISItusats 	1Reftitstaelse_1 Utnyttjad teori 1Rekomuueudati 

Håkansson 
Samarbetsforrnernas Bolmar.&Deal Alternativa samarbetsformer 
brister Långsiktighet  kontra  

kortsiktighet  
Schein  

 

 

Allmänna 
Rekommendationer 

 

Håkansson 

 

Carew,Blanchard  

 

Ny  Rekommendationer för att 
koordineringsmodell  Galbraith  underlätta projektkoordinering  

Axelrod  

Figur 44  uppbyggnad av rekommendationerna  
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6  Avslutning  

6.1  Reflexioner kring studiens relevans, trovärdighet och 
överförbarhet 

Det finns anledning att misstänka faktorer som hög arbetslöshet och  en  
lågkonjunktur i byggandet vid tidpunkten för undersökningen kan  ha  effekter på 
samarbetsklimatet ute på byggarbetsplatsen.  

En  aspekt som inte behandlats i tillräcklig omfattning som också berör 
koordinering är motivet till kordineringen.  En part  måste rimligen vilja 
koordinera sig för att koordinering skall kunna uppnås. 

Ordet helhetssyn är tvetydigt på så vis att  man  gärna vill använda begreppet som 
något positivt, å andra sidan blir det alltid forskarens perspektiv på helheten som 
slutligen presenteras. Det kan vara så att  den  långvariga yrkesmässiga vistelsen i 
det studerade området kan  ha  medfört brister i forskarens förmåga att lyfta sig 
själv utanför och betrakta systemet. 

Problemet eller möjligheten med att verka i  den  miljö  man  studerar kan belysas 
med två citat 

Det  jag  hör glömmer  jag  
Det  jag  ser, minns  jag  
Det  jag  gör förstår  jag  

Kinesiskt ordspråk 

Ordspråket visar på betydelsen av att göra något för att verkligen förstå 
fenomenet och dimensioner.  Man skulle  som  en  fördel kunna nämna att  man  
lättare kan inse vad som är viktigt för aktörerna. Nackdelen är möjligen att för 
mycket erfarenhet och tyckande kan komma att påverka resultaten. 

Det finns vissa saker  man  måste vara fackman för att inte förstå 
Hjalmar Söderberg 

Det andra citatet visar vad  man  brukar kalla för hemmablind. Det innebär att om  
man  verkar länge i  en  miljö kan det vara svårt att lyfta sig själv utanför  den  för att 
betrakta  den  med nya och fruktbara perspektiv.  En  svaghet med  en  
intervjustudier av människor med lång erfarenhet i  en  bransch är kanske att  de  
kan  ha  svårt att lyfta sig själv utanför problemen och betrakta  dem  utifrån. Det 
ackumulerade kunnandet i branschens  problem  och möjligheter kan också vara  
en  stor fördel som trovärdig datakälla  
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Med ett alternativt metodval som  t ex en  kvantitativ metod  skulle  aldrig samma 
närhet till fenomenet uppnåtts. Däremot kanske  en  breddning av  data  kunnat 
ske. För att bygga ytterligare förståelse är det dock troligt att  en  kompletterande 
metod med annan vinkel behövs. Denna kvalitativa studie  skulle  kunna ligga till 
grund för framtida kvantitativa  studier.  Utifrån  de  funna kategorierna är det 
möjligt att operationalisera och därefter försöka mäta inverkan på systemet.  Den  
informationsmättnad som uppnåtts ayser endast  den  använda metoden. 

Hur  har  forskaren säkerställt att det inte bara är svar som  man  tror att forskaren 
vill  ha  presenterade? Det finns tre  (Lincoln  och Guba 1985)huvudsakliga 
aktiviteter som ökar sannolikheten att trovärdiga resultat produceras: Långvarigt 
engagemang, uthållig betraktelse och triangulering. 

Med långvarigt engagemang menas att det är omöjligt att förstå ett fenomen 
om  man  inte förstår fenomenets omgivning. Därför är det av största vikt att 
forskaren vistas i kulturen så länge att  den  är ingående upplevd och förstådd. Det 
är  en  första förutsättning för att kunna inse vilka störningar som kan krypa  in  i  
data.  Det minskar också problemet med att forskaren påverkar  sin  miljö genom 
att finnas i  den  om han kan smälta  in  på ett tillfredställande sätt. Slutligen är 
förståelse och insikt i kulturen  en  förutsättning för att kunna bygga upp det 
förtroende till undersökningsobjekten som behövs för att få tillgång till mer än 
vad som avhandlas ytligt. 

Uthållig betraktelse tillgodoser  en dimension  av fördjupning. Syftet med denna 
teknik är att inse vilka delar i situationen som verkligen  har  betydelse för 
problemet. Det kräver att forskaren kan beskriva i detalj hur  den  trevande 
identifikationen och detaljerade upptäcktsprocessen genomförts. 

Forskaren  har  i detta sammanhang arbetat som  en  länk' i det gränssnitt som 
studerats i sju år, samtidigt som forskning bedrivits kring  de  studerade fenomenen  
de  sista tre åren. Förståelsen av kulturen finns och möjligheten att uppträda utan 
att verka främmande är möjlig. Forskaren  har  inom ramen för ett annat projekt 
genomfört fallstudier inom området installationssamordnarens  roll  varför 
forskning i denna miljö inte  heller  är främmande. 

Engagemanget kan samtidigt skapa  problem.  Genom att forskaren hela tiden 
finns och verkar i  den  undersökta miljön uppstår svårigheter att skilja på egna 
erfarenheter och forsknings- genererade slutsatser. För att göra detta tydligare  har 
en  slutsatsmatris upprättats, där slutsatsernas bakgrund i empiri och teori införts.  
(se  resultatavsnitt)  

35  Se forskarens bakgrund 
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Triangulering som begrepp  har  sitt ursprung i radiopejling eller möjligheten att 
hitta  en  sändares punkt genom att använda flera mottagare. Detta innebär att  man  
använder sig av många källor, flera metoder, forskare eller teorier.  Den  första av 
dessa, många källor för samma typ av  information  är vad  man  oftast menar  men  
triangulering.  Till  exempel liknande  respondenter  eller att  man  kontrollerar vad 
någon minns från ett möte  via  ett protokoll. 

För att tillgodose flera källor  har  följande genomförts. Flera  respondenter  av 
samma nivå  t ex  flera montörer och dessutom flera nivåer  t ex  montörer och 
projektledare  har  intervjuats. För att öka antalet källor  har  olika typer av företag 
och geografisk spridning använts. Allt för att få  en  djupare beskrivning av det 
studerade fenomenet. 

Förutsättningen för  en god  (Johansson-Lindfors 1993)giltighet i  en  kvalitativ 
studie är att så mycket  data  insamlats, att  de  utvecklade begreppen täcker 
tillräckligt många kvalitéer hos  den  studerade företeelsen.  Data  är begränsade på 
så sätt att  de  är inhämtade på  en  nivå mitt i ett befintligt  system  varför visioner 
ibland saknas. Det kan vara svårt att betrakta  sin  egen  situation  utifrån. Det är 
möjligt att forskaren  har en  belastning av att komma inifrån systemet. Andra 
nyanser  skulle  förmodligen blivit synliga med  en  forskare utifrån, eller  en  grupp 
av forskare.  

Data  omfattar  537  år av branscherfarenhet och resultatet visar delvis nya mönster 
och  en  ny modell av det utbyte som pågår på arbetsplatsen varför giltigheten när 
det ayser förståelsen av specialistkoordinering kan anses vara uppnådd. 
Ett annat kriterium är intersubjektivitet som uppnås genom att låta tolkningarna 
accepteras av individer som representerar  den  verklighet som beskrivs och/eller 
av andra bedömare, till exempel andra forskare eller praktiker. I föreliggande 
studie  har  inga protokollförda kontroller av tolkningarna  har  genomförts. 
Forskaren  har  däremot genom sitt arbete hela tiden möjlighet att testa sina 
tolkningar direkt mot empirin varför det kriteriet möjligen är uppfyllt. 

Praktisk användbarhet anses  (Glaser  och  Strauss  1967)  som ett viktigt kriterium 
för  en god  teori, d  v s  att teorin kan användas och passar  den  miljö där  data  
samlats  in.  Att  den  passar är troligt eftersom  den  är härledd ur verkligheten. 

Praktisk användbarhet måste diskuteras utifrån två perspektiv. Det ena är ur 
forskningssynpunkt där slutsatserna troligen kommer att kunna utgöra underlag 
för vidare  studier.  Det andra är i verkligheten. Där återstår  en  prövning av  de 
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förslag som utvecklats med efterföljande kontroll, för att ytterligare kunna 
utveckla teorins användning som  en  förutsättning för ökad produktivitet.  

Studien  omfattar relationen mellan specialister som  har  hög funktionsnivå och  en  
koordinerande entreprenör i byggindustrin. Överförbarheten till andra industri-
grenar kan vara begränsade med anledning av  den  projektkultur som finns av  
tradition  i byggindustrin. Förutsättningarna för överföring till specialister med  en  
lägre funktionsnivå på  sin  produkt är dock goda även om det krävs  mindre  av 
ömsesidig anpassning ju enklare produkt det är frågan om. 

Generalisering är sig inget mål, istället är målsättningen att skapa  en  
kunskapsmassa i  form  av  en  arbetande hypotes som definierar koordineringen av 
specialister. Med tid, mera forskning och nya omstruktureringar i industrin 
kommer  den nu  skapade teorin förändras.  

6.2  Fortsatt forskning 
För fortsatt forskning finns några frågor att studera. 

Intressanta är vid vilken gräns  man  börjar tjäna pengar på att tillföra olika typer av 
gemensamma resurser för att koordinera specialister. Vem skall i så falla 
tillhandahålla denna resurs och vad blir nyttan för specialisterna?  

En  annan vinkling är att försöka kvantifiera  de  konstaterade beståndsdelarnas 
effekt på koordineringen för att kunna påvisa i vilken ordning  de  skall prioriteras 
och vilka inbördes beroenden som kan existera. 

Inga  rapporterade försök i byggbranschen  har  gjorts för att mäta 
transaktionskostnader i  form av  felhantering  kontra  underrättelsefunktioner.  Det 
ligger  när till hands att göra uppskattningar  men  inga  "hard  evidence  "föreligger.  

En variant  på ovanstående är att jämföra  de  transaktionskostnader vi  har  med 
dagens  system kontra  ett alternativt  system.  

Ett viktigt och praktisk avgörande  moment skulle  vara att behandla 
förutsättningarna för samordning genom att ta fram konkreta avtalsförslag kring 
det nya synsättet med  en  gemensam värdebas för maximerad projektnytta. Steget 
efter detta är  en  implementeringsanalys i syfte att utveckla formerna ytterligare. 
Frågor att undersöka där är  t ex  garantiåtaganden och nya motivationsincitament  
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8  Bilagor  

1. Frågeguide  
2. Exempel på kategori-indikatorkarta  
3. Exempel på numrerade indikatorer  
4. Exempel på indikatorer i  en  kategori som införts i analysmodell.  
5. Exempel på bild av informationsmättnad 

Frågor  

PERSONLIG BAKGRUND  
1.1  Ålder  
1.3  Arbetsuppgifter  
1.4  År i företaget  
1.5  År i branschen  
1.6  Andra erfarenheter  

,2  FÖRETAGET  
2.1  Bransch  
2.2  Storlek  
2.3 'Alder 
2.4  Geografisk utbredning  
2.5  Huvudsaklig verksamhet  
2.6  Biverksamheter  
2.7  Hur är ni organiserade kring ett byggprojekt 

Vilka är era arbetsuppgifter idag på eller vid sidan av 
byggarbetsplatsen? 

Vilka stödfunktioner  har  ni tillgång till? 
Vilka styrfunktioner finns ovan  er?  
Vilka underställda  har  ni?  

2  Vilka faktorer påverkar ert sätt att organisera och bemanna ett byggprojekt  
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3  ARLÄGE 
Beskriv  din  normala arbetsdag 
Beskriv  din  noilnala arbetsvecka 
Hur påverkar andra yrkesgrupper  din  arbetsdag,vecka  

3  Hur sker överlämnandet av projektansvar och projektinformation inom ert  
foretag 

3  Hur sker överlämnandet av projektinfounation mellan  er  och andra 
entreprenörer 
Hur mycket tid ägnar  du  åt kontakter med andra inom arbetsplatsen för att 
sköta  jobbet 	Dagligen,  per  vecka 

Hur stor  del  av dessa är med 
byggaren,andra entreprenörerbyggledning 

Hur mycket tid ägnar  du  åt kontakter utom (telefonfax)  din  arbetsplats. 
Dagligen,  per  vecka 

Hur stor  del  av dessa är med 
byggaren, andra entreprenörer,leverantörer, 
konsulter, byggledning(beställaren 

Beskriv dina kontakter med GE(byggaren) 
Före byggstart  
Under  byggtiden i stort  
Under en normal  arbetsdag 
Strax innan besiktning och provskede 
Efter genomförda projekt 

Beskriv dina kontakter med andra entreprenörer än byggaren ut 
Före byggstart  
Under  byggtiden i stort 
Strax innan besiktning och provskede 
Efter genomförda projekt 

Ge exempel på störningar i ditt dagliga arbete 
hur stor  del  orsakas av det egna företaget,andra 

entreprenörer,konsulter 
och leverantörer 

Hur går det till när  du  loser  ett  problem  på arbetsplatsen med tex 
montageordning, oklarheter i arbetshandlingar och samordning i tid och  
rum.  

Vem vänder  du dig  till och varför  
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Vem bevakar med dina ögon sett att  problem  får  en  lösning som är  den  
bästa för projektet som helhet  

3  Beskriv hur ni upplever att byggaren uppträder mot  er  
Är några funktioner på arbetsplatsen onödiga. 

Är några funktioner i ert eget företag onödiga. 

Respekterar  man  era synpunkter på arbetsplatsen, (varför, varför inte) 
Beskriv klimatet för samarbete på  de  två senaste byggarbetsplatserna ni varit 
Vilka krav ställer ni på  er  omgivning 
Vilka krav ställer omgivningen på  er  
Hur ser ni i företaget på  GE  funktionen i stort 

Beskriv exempel där ni blivit orättvist behandlade av byggaren 
Vid upphandling  
Under  byggtiden 
Vid projektavslut  

Har  ni varit med om något bygge som fungerat speciellt bra 
Vad upplevde ni som bra 
Varför fungerade det  

Kan du  beskriva  de  viktigaste faktorerna för att bygget  du  är delaktig i skall 
kännas lyckat. 

Vad är det största felet med hur byggarbetsplatser drivs idag.  

4  BÖRLÄGE 
Vad  skulle du  ändra på om  du  hade möjlighet 

I ditt eget arbete 
I andra entreprenörers arbete 
I generalentreprenörens arbete 
I byggbranschen som helhet 

Beskriv det ideala bygget med dina ögon från upphandling till projekt 
avslut  
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Finns  det anledning att tillföra någon funktion på byggarbetsplatsen eller i 
ert företag 

vilken 
Nämn tre eller flera faktorer som underlättar samarbetet med andra 
entreprenörer.  

Skulle  andra sätt att samarbeta vara mer framgångsrika 
I så  fall  hur 

Vad gör  du  om fem är(tänk tillbaka fem är) 
Hur skiljer sig  din  arbetsdag från idag 

Hur  skulle du  vilja att  den  såg ut 
Vad gör  du  om tio år 

Hur skiljer sig  din  arbetsdag från idag 
Hur  skulle du  vilja att  den  såg ut 

Generella kommentarer kring byggbranschen eller intervjun 
Är det något  du  tycker  jag  glömt fråga  
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