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Drivkrafter för effektivisering
Den ekonomiska drivkraften är viktigast för alla
aktörer för att få en effektivisering. Därutöver
förekommer drivkrafter såsom:
• behov av förbättrad arbetsmiljö
• behov av bättre kvalitetssäkring
• behov av bättre miljöledning
• behov av bättre anpassning till brukarnas krav
• behov av arbetskraft med mer adekvat
utbildning
…. listan är inte komplett men det det är alltid bra
att börja med att lägga fast vilken drivkraften är
eftersom det styr valet av insats!

Inre och yttre effektivitet
• Inre effektivitet
– Efterfrågad produkt till så låg resursförbrukning
som möjligt.

• Yttre effektivitet
– Bästa lösning av efterfrågad funktion som
möjligt.

Problem (Eländeslistan)

1. Lägesbeskrivning
• Många symptom på problem?
• Systemfel i byggprocessen
Glöm inte att det finns fantastiskt spännande
byggprojekt

•
•
•
•
•
•
•
•
•

hög resursförbrukning och höga byggkostnader
kostnadsöverskridande
tidsöverskridande
fokus på ÄTA (det finns en risk att entreprenören fokuserar på
att hitta fel i handlingarna och inte på att åstadkomma en
produktion som uppfyller beställarens mål)
bristande fokus på årskostnader
många bygg- eller kvalitetsfel
bristande kunskapsuppbyggnad och avsaknad av
erfarenhetsåterföring
svag industrialisering av byggandet
svag effektivitets- och produktivitetsutveckling.
Alla som påstår att det finns en
lösning av förekommande
problemen har den gemensamma
nämnaren att de inte vet vad de
talar om!
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Systemanalys och systemfel
System 1

Exempel på förekommande systemfel
Projektörerna samarbetar med:
• Beställaren och andra konsulter som de arbetar parallellt med under
projekteringen för det gemensamma målet.

System 2

• Beställaren, och andra aktörer som är aktiva i andra skeden än aktuell
projektering, för att få underlag i projekteringsprocessen.

Mål

Mål
• Beställarens eller andras förvaltning, för att få underlag för
projekteringsinsatsen.

Ledning
Verksamhet

• Aktörer som har annan företagskultur. Konsulter som samverkar i ett
projekt kan har ha helt olika bakgrund. De har ofta helt olika utbildning
och kommer ofta från företag med mycket varierande storlek.

Ledning
Verksamhet

• Personer som har helt olika målbilder. Konsulter engagerade mot
ersättning på fast pris maximerar vinsten genom att utföra tjänsten med
så liten resursförbrukning som möjligt. Beställaren vill ha ett resultat av
uppdraget som är så bra som möjligt för det övergripande
byggprojektet.

Bristande
överensstämmelse?
Ett vanligt systemfel är bristande överensstämmelsen mellan målen!

Insatsen görs i samverkan och /eller parallellt med
beställaren och andra konsulter

Hur hanterar
beställaren
detta?

Konsulten skall i samarbeta med beställarens eller andras
förvaltning, för att få underlag för projekteringsinsatsen

Hur hanterar
beställaren
detta?
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Systemfel i processen
•
•

•

Tydliga incitament för maximalt resultat för beställaren saknas.
Brist på samordning är vanlig om incitamentet för den enskilde aktören saknas!
Ska ventilationskonsulten ändra sin ritning efter arkitektens ritning eller ska
arkitekten anpassa väggarna efter ventilationstrummorna?
En projektör har dels att samarbeta med andra projektörer som arbetar
parallellt, dels att samarbete med två skeden som kommer efter projektering –
nämligen byggande och förvaltning. I ett normalt projekteringsprojekt är
byggentreprenören ännu inte upphandlad och inte sällan är förvaltaren svår att
få kontakt med. Samverkan medför att den egna insatsen blir mer komplicerad.
Bekvämast för projektören är att inte överarbeta samverkan med övriga. I många
projekt finns ingen som uttryckligen ansvarar för samordningen, Trots att
samverkan mellan aktörerna är en nyckelfunktion.
Tydliga incitament för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring saknas!
( Många konsulter får aldrig reda på om deras handlingar varit möjliga att bygga
efter.)

•

Tydliga incitament för innovativa processer saknas med nuvarande ersättningsoch ansvarsformer.

•

Det saknas starka incitament för en relevant kontakt med kommande brukare.

Strategins omfattning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Hur skall en trygg process åstadkommas och vilka detaljkrav skall ställas?
• Hur skall tjänsterna stimulera innovativt agerande hos anbudsgivare?
• Hur skall urvalskriterierna utformas så att rätt entreprenör väljas?
• Vilken relation vill beställaren ha med entreprenören?
• Vilken omfattning och kvalitet skall det vara på beställarens insats?
• Hur skall beställarens kompetens tryggas?
• Vem skall ha ansvar för tjänsten och utvecklingen av tjänsten?
• Kan kravet på långsiktighet styras med kalkylränta eller på annat sätt?
• Vill beställaren uppnå lägsta investeringskostnad och/eller årskostnad?
• Vilken teknisk utformning, funktion och tekniskt resultat skall uppnås och
hur skall resultatet mätas?
• Vem skall svara för kunskapsuppbyggnad och vad skall den omfatta?

2. Val av anskaffningsstrategi
• Strategins omfattning
• Konkurrens eller samverkan
• Upphandlingsstrategi

Kostnadsdimension
• Konkurrensutsättning kan resultera i sänkta
kostnader inte bara vid initial tillämpning
utan även när upphandlingsförfarandet
upprepas Samverkan ger svag om ens
någon kostnadseffekt
(Ola Mattiasson)
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Hur får man konkurrens?
•
•
•
•
•
•
•

Utgår från marknadens förutsättningar
Anpassa entreprenader till de lokal aktörernas kompetens
Anpassa entreprenaderna till de lokal aktörernas kapacitet
Skapa inte monopol
Avväg avtalstidens längd
Behåll initiativet
Behåll kompetensen

Konkurrensstrategi
• Vad behålla i egen regi?
• Vad konkurrensutsätta?
• Hur konkurrensutsätta?
Anskaffningseller
beställarstrategi
Upphandlingsstrategi
• Hur upphandla?

3. Konsult -och entreprenadavtal
Framgångsrika upphandlingar karakteriseras av att de:
• Uppnått fastställda mål (tekniskt, ekonomiskt och tidsmässigt).
• Haft en god hantering av uppkomna avvikelser under tjänstens
genomförande:
• Har en nöjd uppdragsgivare.
• Har nöjda intressenter efter genomförd leverans.
• Har god förankring av projektet.
• Varit duktiga på att lösa konflikter under genomförandet.
• Har projektmedlemmar och medverkande aktörer som har
kompetensutvecklats medfört en kunskapsuppbyggnad hos den
upphandlande organisationen.
• Haft en god process utan upplevda problem
• Haft ett bra startskede.
• Givet en bra effekt av tjänsten som upphandlats.

• Nästan alla entreprenadtvister beror på dåligt
konsultarbete… men konsulten oftast slipper
konsulten ta ansvar!?!
• Beställaren har med stöd av entreprenadavtalet
rätt att beställa och avbeställa (=
Entreprenadavtalet har karaktär av en
rambeskrivning)
• Konsekvens av många ÄTA måste beaktas (kan
bli väsentlig rubbning)

FM och upphandling
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Beställaren bestämmer spelreglerna!

Ett viktigt påpekande
för involverade:

”Som man frågar
får man svar!

Entreprenaden omfattar?

Var är är den specificerad?
•

Produktens utformning

Ritningar
Beskrivningar
Hus AMA (Anläggnings AMA)
…
Rätt produkt
(kvalitet och
mängd), tid o sätt

En produkt
Processen

Tidplan
Kvalitetsplan
Administrativa föreskrifter
AMA AF
…
Hus AMA…

En process

Construction Management
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Det finns ingen gräns för hur många ändringar som beställaren
får göra men…. Tänk på effekten av många ändringar!

Förlusten av arbetsproduktiviteten (LOP, Loss of Productivity)
som funktion av den procentuella andelen ändringar vid projektet

Produktivitetsindex som funktion av den procentuella andelen
ändringar vid projekt. Den övre linjen anger produktivitetsindex
då ändringarna sker i tidigt skede och den undre linjen anger
produktivitetsindex då ändringar sker i sent skede.
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4. Val av effektiviseringsåtgärder
•
•
•
•

effektivisering på olika nivåer
beställarens effektivitetspåverkan
industrialisering och lean production
mätning av produktivitet.
Många olika byggprojekt
och problem kräver många
olika lösningar

Effektivisering på branschnivå?
• Förslag på effektiviseringsåtgärder förekommer på samhällsnivå
varav kan nämnas:
–
–
–

Nybyggnadskommissionens 63 förslag för effektivisering av bostadsbyggande
Byggkostnadsdelegationens förslag
Skärpning gubbar!....

• Flera trähusföretag har drivit effektiviseringen av
småhusproduktionen långt
• De flesta av samhällets åtgärder försämrar eller motverkar
förbättrad produktivitet i branschen
•

(Det finns bara ett exempel på åtgärd som bevisligen förbättrat produktiviteten ! )

• När låg kostnad är det övergripande målet blir ofta kvaliteten
lidande men när hög kvalitet är målet följer ofta en lägre
kostnadsstruktur!
• I den allmänna debatten talas ofta behovet av sänkta
byggkostnader men menar sänkta boendekostnader vilket är
något helt annat.

Löser man ett problem skapas två nya! (Källa: Okänd tänkare)

1 Staten ska kunna gå in med planförelägganden när
nyproducerade bostäder.
kommuner inte agerar i enlighet med regionala
utvecklingsprogram.
20 Sänk parkeringsnormen.
2 Inför typgodkännande av hustyper i Sverige. Är en hustyp 21 Låt parkeringskostnaden avspegla det verkliga priset
godkänd i en
22 Motverka den pågående skärpningen av strandskyddet.
kommun ska den kunna uppföras i alla kommuner.
23 Utöka möjligheterna till undantag från strandskyddet.
3 Ett samlat kunskapslyft behövs - i kommuner och
24 Gör bostadsförsörjning till ett riksintresse.
Länsstyrelser.
4 Genomför ett kompetenslyft på plan- och byggområdet. 25 Sätt en tioårsgräns (förfallodatum) för riksintressen.
26 Definiera riksintressen konceptuellt snarare än genom
5 Detaljplanera större områden än i dag.
geografisk avgränsning.
6 Använd förenklat förfarande i detaljplanearbetet.
27 Pröva riksintressen rättsligt. Kommunerna tenderar i dag
7 Pröva Länsstyrelsens synpunkter tidigare i processen.
att ta myndigheternas utpekade riksintressen för givna.
8. Kommunerna bör återta markanvisningar om ett projekt 28 Tvinga länsstyrelserna att samordna bedömningar och
inte igångsatts inom rimlig tid.
väga riksintressen mot varandra.
9 Inför privat initiativrätt till detaljplan i Sverige. I Norge finns 29 Dra in rätten för kommuner att inrätta naturreservat.
privat planinitiativsrätt som innebär att byggbolag kan ta
30 Boverket bör utnyttja sin rätt att ge dispens från
fram en egen detaljplan för ett område som
byggreglerna i experimentsyfte.
sedan kommunen fattar beslut om.
10 Inför en byggaranti - om Länsstyrelsen inte har hanterat
överklagan av detaljplan inom 60 dagar, och överklagan av
bygglov inom 90 dagar utgår vite tillbyggherren.
11 Avgiftsbelägg överklaganden.
12 Minska sakägarkretsen från dagens praxis.
13 Inför bostadsförsörjning som allmänt intresse även i
miljöbalken. Detta skulle också leda till att regeringen i större
utsträckning kan planförelägga mark.
14 Avskaffa kommunala särkrav.
15 Avskaffa zonindelningen för energihushållning.
16 Reformera bullerregelverken – upp till 65 dBA bör
generellt vara godkänt för bostadsbyggande.
17 Jämställ allt buller - det är orimligt med olika bedömning
av buller beroende på källan.
18 Låt Boverket överta ansvaret för bullerreglering.
19 Gör buller till en fråga för hushållen. Bullerdeklarera

31 Ta initiativ till ett samtal om byggandets industrialisering.
32 Boverket bör få regeringens uppdrag att utreda frågan om
gemensamma byggregler i Norden och helst Baltikum.
33 Byggbranschen i Norden bör enas kring gemensamma standarder.
34 Utveckla byggnadsarbetarrollen för framtidens behov.
35 Kommunerna bör i större utsträckning erbjuda färdiga paket med
detaljplanerad och byggbar mark.
36 Förbättra konkurrensen på byggmarknaden.
37 Likställ spelreglerna för hyres- och bostadsrätten.
38 Inför rot- avdrag för hyresrätter.
39 Inför skattebefriade renoverings- och underhållsfonder.
40 Inför krav på redovisning av skuldfritt pris på bostadsrätter.
41 Slopa bolånetaket - och ersätt med en amorteringskultur.
42 Tillsätt en särskild utredning där arkitekter, byggbransch och statliga
myndigheter ser över möjligheten att hitta nya former för
småhusbyggande i urbana miljöer.
43 Avskaffa byggfelsförsäkringen.
44 Sänk skatten på studentkorridorer.
45 Ställ lägre krav på studentboende - främst gällande bullerkrav och
tillgänglighet.
46 Akademiska hus uppdrag att bygga studentbostäder bör ytterligare
skärpas.
47 Genomför en skatteväxling där en högre fastighetsavgift kvittas mot
Lägre reavinstskatt. Det skulle skapa drivkrafter för större rörlighet.
48 Ta bort uppskovsräntan och höj taket för uppskov i takt med
prisutvecklingen.
49 Överväg långsiktigt sänkning av reavinstskatten.

53 Förläng tiden för presumtionshyror.
54 Sätt större tryck på hyresmarknadens parter.
55 Stärk bostadsbidragen.
56 Inför en Stockholmsmodell för huvudstadens hyressättning.
57 Använd tomträtten i högre uträckning.
58 Använd allmännyttan som draglok för den lokala bostadsmarknaden.
59 Allmännyttiga bostadsbolag i en region bör kunna gå ihop om
upphandling av flerfamiljshustyper enligt LOU.
60 Ge Boverket/BKN i uppdrag att underlätta byggherrarnas
projektfinansiering för kommersiellt hållbara projekt.
61 Förvandla C-lägen till B-lägen genom att staten investerar i
infrastruktur.
62 Inrätta statliga förhandlingsledare för fler regioner.
63 Arbeta för bred politisk samling kring bostadsfrågan

50 Sänk taket för privatpersoners ränteavdrag- från dagens 100 000
kronor per person och år till 75 000 kronor.
51 Varje bostadsrättsinnehavare ska själv ha rätt att besluta om
uthyrning i andra hand.
52 Säkerställ att presumtionshyra gäller även för ägarlägenheter som
hyrs ut av juridisk person.
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Beställarens effektivitetspåverkan?
• Stimulerar beställaren konsulter och
entreprenörer att komma med alternativa
förslag?
Svar: Nej!
• Många ändringar?... Svar:?
• Detaljstyrning?.... Svar:?
• Utnyttjande av aktörernas
fulla kompetens … Svar?

Lean produktion
• Kärnan är att reducera eller eliminera icke
värdeskapande aktiviteter samt att öka effektiviteten
för de värdeskapande aktiviteterna.
• I huvudsak består modellen lean production av
förädlingsaktiviteter och produktionsflöden.
• Produktionen ses som ett flöde av material,
information, utrustning och arbete från råmaterial till
en färdig produkt. I detta flöde uppstår kontroller,
väntetider och transporter. Produktionsförloppet
representerar förädlingsaspekterna av produktion,
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Konceptet Lean construction
sammanför
• Just-in-time (JIT)
• Total Quality Management (TQM)
• Business Process Re-engineering (BPR)
• Concurrent Engineering (CE)
• Last Planner System (LPS)
• Teamwork
• Value Based Management

Förutsättningar för ökad
industrialisering
• användande av mekaniska verktyg
• datoriserade verktyg och styrsystem
• en löpande tillverkningsprocess
• ständiga effektivitetsförbättringar
• standardisering
• prefabrikation
• rationalisering
• modultänkande
• massproduktion.

En ökad grad av industrialisering i
byggandet kan förväntas ge:
• sänkta produktionskostnader och högre
standard
• färre antal timmar/kvm
• kortare byggtid (på byggplatsen)
• lägre platsomkostnader
• totalt lägre byggkostnader.
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Angreppssätt under senare år
•
•
•
•

BIM
Visual planning
Utveckling av informationstekniken
…

5. Mätning av effekten av effektiviseringsåtgärd

Produktivitet
Relationen mellan
Output (värdet av det produceras (output)
och
Input (kostnaden för insatta resurser)

I de flesta fall går det inte att jämföra produktivitetsutveckling mellan
olika branscher eller delbranscher. Det går att studera av aktiviteter.

6. Erfarenhetsåterföring- och kunskapsuppbyggnad
Processen

Avvikelserapporter kan hanteras
enligt följande:
• Åtgärda avvikelsen (reparera) och göra en
ny kontroll.
• Godkänn, trots felet (och acceptera
avvikelsen)
• Förhindra användning av aktuell
utformning
• Överväg om rutiner måste ändras för att
minska förekomsten av fel.
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Åtgärder som stödjer kunskapsuppbyggnad
och erfarenhetsåterföring
•
•
•
•
•
•

uppföljningsmöte i anslutning till verksamheten
avslutas och dokumentation av detta
välutvecklat kvalitets- och miljöledningssystem
utvecklat verksamhetssystem
avvikelserapportering
utvecklade samarbetsformer
kontinuerlig fortbildning av personal.

Grupparbetsuppgift!

Beställarens strategi för att förbättra inre och
yttre effektivitet kan var inriktad på att
• fånga brukarnas behov och erfarenheter med
syfte att identifiera och kvantifiera det som ger
värdeökning
• utveckla verktyg för att styra byggprocessen
• utveckla benchmarkingmetoder och
prestandaindikatorer för byggandet och
byggnader
• utveckla projektledningsverktyg baserade på
”snickarmodellen”
• välja ansvars- och ersättningsformer som stödjer
utvecklingen av den inre effektiviteten

Tack för uppmärksamheten!

Effektivare beställarprocess - hur får vi det?
1. Beställarens förslag
2. Konsultens förslag
3. Entreprenörens förslag
4. Gruppens förslag på åtgärd som kan genomföras
direkt.
5. Gruppens förslag tre bästa förslag på åtgärd som
berör genomföras.
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