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Styrelsens förord

Styrelsen för Sveriges Byggindustrier har tagit initiativ till en forskningsmässig genomlysning 
av den svenska byggbranschen. Det handlar om forskning när den är som bäst. Inom ramen för 
ett antal breda inriktningsbeslut har forskarna definierat sina forskningsobjekt, bestämt metoder 
och teorikopplingar samt genomfört sina forskningsprojekt. Analyser och slutsatser är fullt ut ett 
resultat av självständig forskning.

Sveriges Byggindustrier anser att analyser av branschen med forskningens systematik leder till 
att alla med intresse för byggbranschens framtid får möjlighet till säkrare utsagor och  bättre  
beslutsunderlag. Det gäller för enskilda företag, för branschorganisationer och inte minst för 
statsmaktens beslut i byggbranschrelaterade frågor.

Styrelsen för Sveriges Byggindustrier följer med stort intresse hur forskningssatsningen fram-
skrider. Horisonten är flerårig då vi är övertygade om att kunskapsutveckling genom forskning 
förutom skickliga forskare också kräver både tydliga och tillräckliga tidsramar som förutsättning 
för forskarnas arbete.

Rapporter från vår satsning publiceras löpande i vetenskapliga tidskrifter. Det är en del av vår 
kvalitetssäkring!  För att nå en bredare spridning av resultaten har Sveriges Byggindustrier startat 
den rapportserie som du just nu läser. Vår förhoppning är att dessa rapporter skall vitalisera en 
saklig diskussion om branschens situation och vägar till förnyelse. 

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla forskare för den seriositet och målmedvetenhet ni visat 
när ni tagit er an byggbranschens utmaningar.

Stockholm i februari 2012

För styrelsen för Sveriges Byggindustrier

Tomas Carlsson   Ola Månsson
Styrelseordförande   VD
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Inköp och leverantörer har blivit allt viktigare

Få industriella verksamheter är så beroende av leverantörer och underentreprenörer som byggsektorn. Köpta 
varor och tjänster svarar i allmänhet för mer än tre fjärdedelar av ett byggföretags totala kostnader. Denna 
andel har ökat successivt över tiden då de flesta byggföretag av olika skäl begränsat den egna personal-
styrkan och i allt större utsträckning förlitat sig på andra företags insatser.
 
I detta avseende har byggsektorn utvecklats som många andra branscher och man kan till och med säga att 
den varit en av föregångarna i den ökade outsourcing som varit en tydlig trend under de senaste decennierna. 
Denna utveckling har medfört att inköpsstrategi och inköpsbeteende fått ökad betydelse för ett företags  
verksamhet och lönsamhet. Om det är så att merparten av företagets kostnader genereras utanför företagets 
gränser kommer leverantörerna också att ha avgörande betydelse för vad det egna företaget kan prestera. 
Ökad outsourcing, med åtföljande ökad betydelse för företagets leverantörer, har medfört en omprövning av 
vad som betraktas som effektivt inköp och lämpliga leverantörsrelationer.

När den dominerande delen av företagets kostnader uppstod internt, var leverantörernas bidrag begränsat, 
och inköp inte prioriterat. För att få bästa möjliga utbyte av affärerna, som oftast avsåg råvaror, icke bearbe-
tade material och standardiserade produkter, handlade inköp mest om att undvika att hamna i beroendeställ-
ning i förhållande till enskilda leverantörer. Detta oberoende gjorde det möjligt att i varje affär köpa från  den 
leverantör som kunde erbjuda de bästa villkoren – i normalfallet det lägsta priset. Den förhärskande strategin 
var att hålla leverantören på ’arm-längds avstånd’ för att undvika att bli beroende.
 
Efterhand som enskilda leverantörer blivit allt viktigare har detta inköpsideal kommit att ifrågasättas. I stället 
för att arbeta med flera utbytbara leverantörer har många företag minskat antalet leverantörer och  fördjupat 
samarbetet med de kvarvarande1. Den extre mt konkurrensutsatta bilindustrin nämns ofta som föregångare i 
denna omorientering, till följd av de förändrade inköpstrategier som västvärldens biltillverkare introducerade 
under senare delen av 1900-talet, efter förebild från japanska konkurrenter som Toyota och Nissan.

Även byggindustrin har påverkats av dessa tankar.  Både i USA och Storbritannien har myndigheter och 
branschorganisationer uppmanat byggföretagen att i ökad utsträckning utvecklas i denna riktning. Utgångs-
punkten för dessa rekommendationer var övertygelsen att fördjupade samarbeten med de allt viktigare leve-
rantörerna är centralt för att kunna förbättra byggsektorns hårt kritiserade effektivitet. Dessa idéer om förbätt-
rad prestanda på inköpssidan benämns ’partnering med leverantörer’.

Partnering och ökad effektivitet

Under första hälften av 1990-talet publicerades såväl i USA som i Storbritannien rapporter som entydigt  
rekommenderade byggsektorn att tillämpa industriella principer och arbetssätt som varit framgångsrika i 
andra branscher. I USA svarade Construction Industry Institute för dessa rekommendationer2, medan det i 
Storbritannien var en myndighet som kom med förslagen3. Från båda förespråkarna hävdades att en föränd-
ring i denna riktning skulle medföra förbättringar med avseende på de ”inefficient business processes, which 
feed through as overheads to total project costs”4. Många av de upplevda problemen med byggandets effek-
tivitet ansågs ha sin rot i ofullkomligheter i etablerade inköpsmetoder. 

Det viktigaste inslaget i den rekommenderade omorienteringen av inköp avsåg samspelet mellan de i bygg-
processen involverade intressenterna. Construction Industry Institute (CII) framhöll att förnyelse kräver att 
befintliga relationer mellan de olika intressenterna förändras i riktning mot en gemensam kultur och förstå-
else. Delade värderingar är viktiga i den typ av kommersiellt arbetssätt som benämns ’partnering’. Relationer 
av detta slag förväntades lösa de problem som finns när företagen håller sig på ’armlängds avstånd’ från 
varandra. Sådana affärsrelationer leder ofta till att förhållandet mellan parterna tidvis blir närmast fientligt 
något som motverkar alla strävanden till ökad koordinering och samverkan. Förväntningarna om positiva 
effekter av ökad partnering på inköpssidan var stora och uttrycktes av Bresnen & Marshall i enlighet med 
Box 1. 

1 Det förändrade inköpsbeteendet beskrivs i exempelvis Gadde & Håkansson, 2001.
2 CII, 1991
3  Egan, 1998
4  Bresnen & Marshall, 2000
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Förhoppningar att realisera dessa möjligheter gjorde att rekommendationen om ökad partnering med leveran-
törer fick stor uppmärksamhet och innebar att många företag gjorde betydande satsningar inom området5.

                       •  ökad produktivitet och kostnadsbesparingar
                       •  korta  projekttider via tidig involvering och samverkan med leverantörer
                       •  bättre kvalitet genom inlärningseffekter och ständiga förbättringar
                       •  bättre resursutnyttjande genom stabilitet och långsiktighet
                       •  bättre beredskap för anpassning till förändrade förutsättningar
                       •  allt detta i sin tur ledande till ökad kundtillfredsställelse 

                       Box 1     Potentiella fördelar med partnering
 

Utvärderingar av effekterna av dessa ansträngningar visar dock att fördelarna med partnering på inköpssidan 
inte realiserats i förväntad utsträckning. I en norsk studie konstateras att partnering i första hand omfattat 
fördjupade relationer mellan byggföretaget och deras kunder och vidare att denna samverkan i de flesta fall 
var begränsad till enskilda projekt och saknade den långsiktighet som eftersträvats6. 

Liknande resultat rapporteras i en brittisk undersökning där man också fann att samverkan i byggsektorn 
försummat att involvera såväl leverantörer som underentreprenörer7. I en fransk studie är slutsatsen att part-
nering på inköpssidan  sällan förekommer, beroende på svårigheter, och direkt motvilja, när det gäller att 
anpassa inköpsverksamheten till de krav som ställs vid fördjupad samverkan8. Orsaken är att en sådan inrikt-
ning påtagligt skiljer sig från de principer som är förhärskande i byggsektorn.

Förebilder till partnering

Synpunkterna på byggsektorns bristande effektivitet åtföljdes ofta av analyser av tänkbara orsaker till dessa 
förhållanden. I många fall framhölls att byggföretagen inte har tillägnat sig de nya managementtekniker som 
haft stor framgång i andra industrier. Exempel på sådana är TQM (total quality management), supply chain 
management, just-in-time leveranser, utvecklingssamarbete med leverantörer och den ökade industrialisering 
av tillverkningen som genomförts i många andra branscher.  En viktig del av lösningen för byggsektorn skul-
le, enligt förespråkarna, vara en övergång till närmare samverkan med leverantörerna. Den partnering som 
var nödvändig för att uppnå de potentiella fördelarna hade enligt den amerikanska branschorganisationen CII 
de kännetecken som redovisas i Box 2.

  
      Ett långsiktigt gemensamt åtagande mellan två eller flera organisationer
  med syftet att uppnå specifika affärsmål genom att på bästa sätt ta till 
  vara alla medverkandes resurser. Detta kräver förändring från traditionella
   relationer till en gemensam kultur utan hänsyn till organisatoriska 
  gränser. Relationer baseras på förtroende, hängivenhet till gemensamma
  mål och förståelse för individuella förväntningar och värden.
                     
  Box 2   Grundläggande kännetecken för Partnering

Det är uppenbart att dessa tankar inspirerats av den utveckling som skett i många andra branscher och som 
initierades i bilindustrin. De leverantörsrelationer som där växte fram och sedan spreds vidare, benämner vi 
här ’djupgående relationer’ (high-involvement på engelska). Dessa relationer har ett antal centrala känne-
tecken9. 

5 Brown m.fl., 2001
6 Bygballe m.fl., 2010
7 Dainty m.fl., 2001
8 Crespin-Mazet & Portier, 2010
9 Relationernas kännetecken beskrivs utförligare i Håkansson & Snehota, 1995 och Gadde & Håkansson, 2001
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Det första är långsiktighet, som innebär att köpare och säljare är involverade i affärer med varandra över 
lång tid. Ett bra exempel på detta är att när Ford Motor Co nyligen firade ett jubileum visade det sig att före-
taget fortfarande använde närmare tjugo av de företag som svarade för leveranserna till den första T-Forden 
som rullade av monteringsbandet år 1908. Ett svenskt exempel är Uddeholms försäljning av rakbladsstål till 
Gillette. Relationen här varade i cirka 80 år, med årliga avtal och löpande leveranser fram till att specialståls-
industrin genomgick en strukturförändring som medförde att relationen upphörde. Även om detta kan synas 
vara extremt långa tidsperioder visar forskningen klart och tydligt att långsiktighet är ett mycket utmärkande 
kännetecken i väl fungerande och effektiva affärsrelationer.

Den viktigaste orsaken till denna långsiktighet är de anpassningar som görs mellan kund och leverantör för 
att förbättra den gemensamma effektiviteten. Sådana anpassningar kan avse mer eller mindre skräddarsydda 
utformningar och egenskaper hos produkterna. Det kan även handla om modifieringar av maskiner och 
utrustningar i förhållande till enskilda motparter, såväl som gemensamt utformade logistik- och informa-
tionssystem. Anpassningarna kan också avse utbildning och kunskapsutveckling. Anpassningar av detta slag 
innebär att utnyttjandet av de båda parternas resurser förbättras högst avsevärt. I detta avseende är anpass-
ningar att likställa med investeringar. Kostnaderna uppstår när de initieras och har i allmänhet sin tyngdpunkt 
under en begränsad tid i början, medan intäkterna sedan genereras över en betydligt längre tidsperiod. En 
anpassning måste alltså ses i ett långsiktigt perspektiv för att den skall vara meningsfull att genomföra. Lång-
siktighet och nära relationer, som behövs för etablering av gemensamma investeringar, resulterar också i att 
parterna över tiden bygger upp en omfattande kunskap om varandras verksamheter. Detta avser exempelvis 
tekniska och administrativa kompetenser, samt ökad förmåga att inse de restriktioner och möjligheter som 
förhållandet till motparten innebär.

Anpassningar bidrar alltså till förbättrad prestanda för parterna, men samtidigt leder de också till att före-
tagen blir beroende av varandra. För att komma åt de möjligheter som kan uppnås i djupgående relationer 
krävs att företagens verksamheter kopplas samman. Ju starkare kopplingar, desto större är förutsättningarna 
för effektivisering, samtidigt som beroendet också ökar. Beroende uppfattas traditionellt av inköp som nega-
tivt, eftersom det begränsar handlingsfriheten och möjligheten att spela ut leverantörer mot varandra. Men att 
undvika beroende är också att medvetet avstå från de möjligheter till kostnadseffektivisering och förnyelse 
som djupgående relationer kan erbjuda. 

Anpassningar och beroenden utvecklas via interaktion/samspel mellan parterna. I nära relationer är interak-
tionen kontinuerlig och intensiv och omfattar många personer och funktioner i företagen. Inom ramen för 
denna samverkan avseende pågående affärer uppstår vid vissa tillfällen behov av särskilt omfattande interak-
tion, exempelvis vid beslut om utveckling av nya produkter, satsning på nya logistik- och informationssystem 
eller andra typer av större anpassningar. Utfallet av diskussioner av detta slag beror på vilka erfarenheter de 
båda parterna gjort i sina tidigare gemensamma ansträngningar. Om erfarenheterna är positiva ökar självfallet 
benägenheten till ytterligare anpassningar och investeringar. Vid dessa beslut har också förväntningarna om 
framtida samverkan visat sig vara viktiga.
  
Av stor betydelse för utfallet av interaktionen mellan två parter är den kultur som utvecklats i relationen. 
Denna kultur innehåller alltid en ”mixture of collaboration and confrontation”10. Djupgående relationer 
kännetecknas av en stark samarbetskultur, där förtroende och tillit är väsentliga ingredienser. Samtidigt som 
parterna har detta gemensamma engagemang har de också sina egna individuella intressen att bevaka. Tidvis 
kan dessa två åtaganden vara svårförenliga och leda till konflikter.  Ett annan möjlig orsak till konfrontation 
är det maktförhållande som kännetecknar relationen mellan parterna. En förutsättning för en utvecklande och 
djupgående relation är att de samverkande och motstridiga aspekterna i kulturen är i balans. Detta betyder 
inte att de konflikter som uppstår skall sopas under mattan. Tvärtom är den typen av spänningar centrala som 
källor för innovation och förnyelse – men det är viktigt att de inte trappas upp och blir destruktiva. I djupgå-
ende relationer har båda företagen gjort betydande investeringar, vilket innebär att bägge har intresse av att 
hantera uppkommande konflikter på ett konstruktivt sätt så att relationen kan fortsätta.
 
Företag som verkar i starkt konkurrensutsatta miljöer, samtidigt som man arbetar med långsiktiga leveran-
törsrelationer, har utvecklat genomtänkta system och arbetssätt för att skapa drivkrafter till förbättringar och 
ökad effektivitet trots avsaknad av möjligheten att spela ut olika leverantörer mot varandra. Ofta är det så att 
inköp genom ett informationssystem löpande följer alla viktiga leverantörers prestationer i förhållande till 
uppställda mål. I de fall målen inte uppnås påtalas detta för leverantören. 

10 Gadde m.fl., 2010
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Om detta inte leder till förbättring ingriper det köpande företaget för att rätta till det som inte fungerar. 
Exempelvis agerar producenten av motorcyklar, Harley Davidson, på följande sätt: ”if suppliers are not doing 
well we send resources to help them”11. Användandet av aktionsgrupper av detta slag kräver hög kompetens, 
social talang och ett djupt förtroende för ett gemensamt bästa resultat. 

Vad som sker i interaktionen mellan två parter påverkas av de övriga relationer i vilka de är engagerade. 
Exempelvis kan en leverantör vara förhindrad att tillmötesgå ett önskemål från en kund om speciell behand-
ling, till följd av att detta skulle kunna leda till problem i andra relationer, som kanske bedöms vara viktigare. 
En enskild relation ingår på detta sätt i ett nätverk av relationer och påverkas därför av olika nätverkseffekter.
   
Leverantörsrelationer i byggsektorn

Typiska relationer mellan byggföretag och deras leverantörer uppvisar både likheter och skillnader i förhål-
lande till diskussionen ovan. När det gäller långsiktigheten så har många byggföretag gjort affärer med 
samma leverantörer över mycket lång tid – i vissa fall kanske ännu längre än vad som gäller för Ford. En 
viktig skillnad är dock att de leverantörsrelationer som fungerat som föredömen vid rekommendationerna om 
fördjupade samarbeten också utmärks av kontinuitet, genom att de inte löpande konkurrensutsätts.  
I byggsektorn innebär den projektbaserade logiken, med konkurrensbaserad upphandling, att den föregående 
leverantören blir ifrågasatt vid varje nytt projekt. I en studie konstaterades att ”the majority of construc-
tion projects are one-off, which often means that no long-term business relationships can be established”12. 
Genom att det köpande företaget vill behålla handlingsfriheten att växla mellan olika leverantörer skapas en 
stor osäkerhet vad avser framtida affärer.

Den viktigaste orsaken till de mera ytliga affärsrelationerna i bygg är att de köpande företagen strävar efter 
att undvika beroende av leverantörer. Denna strategi, som tidigare varit allmänt rekommenderad för alla 
typer av inköp, bygger på att köparen håller sig med flera utbytbara leverantörer.  På detta sätt säkerställs 
såväl flexibilitet på kort sikt, som att man på lång sikt undviker att bli fastlåst i en viss typ av lösning. Genom 
att hålla leverantörerna  på armlängds avstånd får man möjlighet att i varje affär välja den leverantör som 
uppfattas vara bäst13.

De ytliga leverantörsrelationer som dominerar i byggsektorn kännetecknas av avsaknad av genomgripande 
anpassningar. Detta leder till att affärsutbytet mellan byggföretag och leverantörer i allmänhet omfattar mer 
eller mindre standardiserade produkter och lösningar14. En sådant standardisering är en förutsättning för att 
man skall kunna växla mellan olika leverantörer. Egentligen är det förvånande att standardiserade produkter 
kan dominera i en industri som allmänt brukar beskrivas som att varje projekt utgörs av ”a unique combina-
tion of input factors required to complete the project”15. 

Förutsättningen för att detta skall vara möjligt är att det på varje byggplats sker en modifiering av standard-
produkterna till de specifika förhållanden som råder där. Behovet och förekomsten av anpassningar är därför 
inte mindre i byggsektorn än i andra industrier. Skillnaden är att i bygg sker anpassningarna på byggplatsen 
där aktörer från olika företag, och med olika funktioner, tillsammans skapar de lösningar som krävs för att 
helheten skall fungera. Av denna orsak kan man i byggsektorn tala om två olika nätverk16. Det temporära 
nätverket som etableras för varje projekt kännetecknas av omfattande anpassningar mellan parterna på bygg-
platsen.  Däremot är det permanenta nätverket av företag baserat på affärer med standardiserade material och 
komponenter. 

I det permanenta nätverket behövs ingen djupare interaktion till följd av avsaknaden av anpassningar och 
att man vill undvika beroenden. Dessa förhållanden  har karaktäriserats som att ”typical contractor-subcont-
ractor relationships are still cost-driven and potentially adversarial”, eftersom inköp strävar efter att spela ut 
leverantörerna mot varandra17. Byggplatsen däremot kännetecknas av intensiv interaktion mellan de olika 
aktörer som är engagerade i anpassningen av standardprodukterna till de specifika förhållanden som råder 

11 Gadde & Håkansson, 2001
12 Brown, m.fl., 2001
13 Crichton, 1966
14 Stinchcombe, 1959; Love, m. fl. 1999
15 Eccles, 1981
16 Dubois & Gadde, 2002
17 Wood & Ellis, 2005
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i projektet18. Trots denna omfattande interaktion är det svårt att i efterföljande projekt återanvända de erfa-
renheter som gjorts. Detta beror dels på osäkerheten beträffande framtida affärer, dels på att nästa projekt 
kan kännetecknas av helt skilda förutsättningar. Detta leder till att kunskapsöverföring mellan företag och 
över projekt, lämnar mycket övrigt att önska, vilket uttryckts som att ”learning across a sequence of projects 
is found to be difficult to implement in a construction industry characterised by an organisation of shifting 
coalitions around unique projects”19.

När det gäller kulturen är förekomsten av förtroende och tillit begränsad till följd av byggföretagens inköps-
beteende. Affärernas kortsiktiga och standardiserade karaktär förstärks av det anbudsförfarande som präglar 
byggbranschen. Den priskonkurrens som detta leder till innebär att det är konfrontation snarare än samverkan 
som kännetecknar relationerna. Detta medför att prisfrågorna kommer i förgrunden. Till följd av begränsad 
samverkan blir konflikterna lätt destruktiva. I denna typ av affärer blir det också naturligt att aktörerna försö-
ker utnyttja de tillfälliga maktövertag de kan tillskansa sig, vilket tenderar att öka riskerna för konfrontation 
och försvåra samarbetet. På byggplatsen, däremot, är situationen annorlunda, eftersom de olika aktörerna har 
ett gemensamt intresse av att åstadkomma de anpassningar som är nödvändiga för byggnationens färdigstäl-
lande. I det intensiva samspel som här uppstår är de olika aktörerna mycket beroende av varandras insatser. 

I det permanenta nätverket är byggföretagets kopplingar till leverantörer och underentreprenörer svaga, vilket 
också medför att nätverkseffekterna är begränsade. I det temporära nätverket uppstår i de flesta projekt starka 
kopplingar på byggplatsen mellan materialleverantörer, byggföretaget och installatörer av olika slag. Dessa 
kopplingar genererar också ny kunskap genom de anpassade och modifierade lösningar som skapas. I detta 
avseende föreligger goda förutsättningar för kunskapstillväxt genom nätverkseffekter. I realiteten är emel-
lertid dessa möjligheter mycket begränsade eftersom de som är engagerade i ett visst projekt normalt inte har 
gemensamma planer för tiden efter färdigställandet20. I Box 3 sammanfattas diskussionen om viktiga känne-
tecken i djupgående affärsrelationer respektive typiska affärsrelationer i byggsektorn21. 

Dimension Djupgående relationer Relationer i byggsektorn
Långsiktighet  Kontinuerligt affärsutbyte över 

tiden med lojala partners
Långsiktigt, men oregelbundet 
affärsutbyte. Låg grad av lojalitet.

Anpassningar  Ömsesidiga anpassningar mellan 
företagen skapar möjlighet till 
förbättrad prestanda. 

Få anpassningar i det permanenta 
nätverket.  Kräver betydande 
modifieringar på byggplatsen.

Beroenden Teknisk komplexitet hanteras via 
anpassade lösningar som leder till 
starka beroenden mellan företa-
gen.  

Teknisk komplexitet hanteras via 
standardiserade produkter och 
system. Byggföretaget strävar 
efter att undvika beroenden till 
leverantörerna. 

Interaktion/samspel Omfattande interaktion mellan 
företagen. Tidigare erfarenheter 
påverkar utfallet av interaktionen, 
liksom framtidsförväntningarna.   

Begränsad interaktion mellan 
företagen. Intensiv interaktion på 
byggplatsen för anpassning till 
specifikt projekt. Liten inverkan 
av framtidsförväntningar. 

Kultur Balans mellan strävanden efter 
samverkan och potentiella 
konflikter relaterade till motstri-
diga affärsintressen.

Befintliga interaktionsmönster 
gynnar ej samverkan. Kulturen 
domineras av konfrontation då 
egenintresset prioriteras.

Nätverkseffekter Starka kopplingar till enskilda 
leverantörer leder också till starka 
nätverkskopplingar som gynnar 
kunskapsöverföring.

Begränsade möjligheter till 
kunskaps-överföring i det perma-
nenta nätverket. Liten kontinuitet 
i temporära nätverk begränsar 
nätverkseffekterna.

Box 3:  Jämförelse av djupgående relationer och typiska relationer i byggsektorn

18 Love m.fl., 1999
19 Holmen m.fl., 2007
20 Dubois & Gadde, 2002
21 Baserad på Gadde & Dubois, 2010
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Varför leverantörsrelationerna i byggsektorn är annorlunda  

Relationerna mellan byggföretagen och deras leverantörer skiljer sig påtagligt från vad som karaktäriserar 
de djupgående relationer som utgjort förebilden för ökad partnering. Mot denna bakgrund är det föga förvå-
nande att de förväntade effekterna uteblivit.  Nuvarande förhållanden till leverantörerna har etablerats över 
lång tid och utgör ett av byggbranschens mest fundamentala kännetecken22. Byggföretagens tveksamhet att 
förändra sina leverantörsrelationer i riktning mot ökad partnering beror i första hand på att detta skulle strida 
mot den rådande synen på effektivitet. De konsekvenser som skulle åtfölja djupgående relationer på inköps-
sidan uttrycks i Box 4.

  [Partnering would] stop companies from taking advantage of price
  competition and more favourable deals from alternative suppliers.
  In a similar way there is certainly plenty of anecdotal evidence of 
  skepticism on the part of clients and contractors unwilling to be
  locked into long-term dependence upon particular firms.

  Box 4 Icke önskvärda effekter av partnering23 

Att undvika beroende för att kunna utnyttja marknadskrafterna har hög prioritet. Författarna till Box 4 
konstaterar också att även om vissa företag är beredda att dela kunskap med varandra är det alltför många 
som ”jelously guard such proprietary knowledge”, vilket begränsar möjligheterna till förtroendefullt samar-
bete. 

En viktig orsak till dessa förhållanden är den starka projektorienteringen med decentralisering av befogen-
heter och ansvar. Konsekvenserna av denna organiseringsprincip, som leder till optimering inom ramen för 
enskilda projekt, har ifrågasatts av åtskilliga forskare24. Centralt för den gällande synen på effektivitet är den 
konkurrensutsatta upphandlingen. Denna fokusering försvårar på ett påtagligt sätt möjligheterna att uppnå 
långsiktigt effektiva lösningar. En författare konstaterar att relationerna på detta sätt blir ”typified by market-
based short-term interaction between independent businesses”25

Effekter av projektorienteringen

Decentralisering och åtföljande betoning av enskilda projekt gör det naturligt att förekomsten av partnering i 
byggsektorn stannat vid det som kallas ’project partnering’. Därmed saknas de eftersträvansvärda långsiktiga 
lösningar som sträcker sig över flera projekt och som beskrivits som ‘strategic partnerships’.  Project partne-
ring kännetecknas av att denna typ av samarbetsformer skapas ”for the life of a specific project and focus on 
short-term benefits”26. Denna samverkan i projekt har inte uppkommit till följd av rekommendationerna om 
partnering. På byggplatsen har de involverade aktörerna alltid tvingats till ett nära samarbete för att kunna 
genomföra projekten. Fokuseringen på enskilda projekt är uttryck för en viktig aspekt av byggsektorns  
effektivitet. Eftersom effektivitet har flera dimensioner kan dock betoningen av en enskild aspekt leda till 
problem eftersom ”overly narrow project focus constrains the process of achieving substantial competitive 
advantage ”27. 

Det mest utmärkande för ett projekt är dess begränsning i tiden, vilket uttryckts som att ”projects occupy 
only a bracket in time and thus have neither history nor future”28. Detta förhållande gör det svårt att tillvarata 
gjorda erfarenheter genom inlärning och leder till problem när det gäller förnyelse och innovation. Detta har 
uppmärksammats i åtskilliga studier och några slutsatser från dessa illustreras i Box 5.

22 Dubois & Gadde, 2002
23 Brenden & Marshall, 2000
24 Se exempelvis Cox & Thompson, 1997
25 Gann, 1996
26 Beach m. fl., 2005
27 Ingirige and Sexton, 2006
28 Kreiner, 1995
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         ”a new learning curve is climbed by the supplier each time”29  
         “frequent need to learn things that are already known”30  
         “each house is treated as a pilot model for a design that never had any runs”31  
          ”there is no input of commonly shared experiences”32 
           ”projects generate innovative solutions that do not spread to other projects”33 
           “in decentralized organisations lies unknown a vast treasure of knowledge,
             know-how and best practice”34 

               Box 5     Problem att utnyttja befintlig kunskap i projektbaserad verksamhet

En viktig orsak till dessa problem är den rådande upphandlingsformen. Denna medför att sammansättningen 
av medverkande företag förändras från projekt till projekt. Den enskilde aktören kan i ett nytt projekt bidra 
med sin egen erfarenhet, som uppstått i kombination med andra aktörer. På samma sätt har övriga projekt-
deltagares erfarenheter utvecklats i samverkan med ytterligare andra. Under sådana förhållanden är det natur-
ligt att effekterna kan bli de som återges i Box 5. 

Fokuseringen på enskilda projekt har påtagliga konsekvenser även för samtidigt pågående projekt. Den  
starka decentraliseringen medför att varje projekt betraktas individuellt, utan större hänsyn till de övriga 
projekt som samma företag samtidigt är involverat i. Detta resulterar i att möjliga skalfördelar i inköp och 
andra funktioner inte kommer att realiseras. Vidare kan inte de erfarenheter som görs i ett projekt komma 
andra projekt till godo. Dessa problem är dock inte specifika för byggsektorn utan gäller projektorienterad 
verksamhet i allmänhet, vilket illustreras av Box 6.

         
             En erfaren inköpsdirektör med stor erfarenhet av att arbeta inom
             projektdominerade verksamheter, berättar. Han hade som inköpsansvarig  
             föreslagit leverantörer att de tillsammans skulle försöka verka mer långsiktigt  
             och gemensamt förbättra samspel, effektivitet och ekonomiskt utbyte.  
             Några leverantörer visade stort intresse för detta, men de krävde då att det  
             köpande företaget i så fall skulle möta dem med samma konstellation av  
             inköpsteam i projekt efter projekt. Endast på så sätt bedömde leverantörerna  
             att parterna tillsammans skulle kunna skapa verkliga förbättringar.    
                                                          (Intervju med inköpsdirektör i energibolag)
        
            Box 6     Behovet av kontinuitet i projektorienterad upphandling

Dessa tankar om behovet av kontinuitet ligger väl i linje med erfarenheter från exempelvis livsmedelskedjor, 
som med viss regelbundenhet bygger om butiker på skilda håll i landet. Vissa kedjor har valt ett och samma 
byggföretag som utförare av dessa arbeten. De har ibland förvånats över att samma fel, och samma problem, 
som lösts vid en ombyggnation, återkommit också i efterföljande projekt. Problemet har då varit att det i och 
för sig är samma företag som agerat utförare, men att skilda arbetsgrupper sedan utfört jobbet.

Slutsatsen är att grundproblemet för byggsektorn inte bottnar i att projektorganisationen är vare sig olämplig 
eller mindre väl tillämpad. Problemet är i stället att denna organiseringsform, som självklart är nödvändig i 
byggverksamhet, förutom sina positiva sidor, också leder till negativa effekter med avseende på kunskaps-
utveckling för förnyelse och innovation.  
 

29 Cox and Thompson, 1997
30 Ajmal & Koskinen, 2008
31 Gann, 1996
32 Crichton, 1966
33  Ingirige & Sexton, 2006
34  O’Dell and Grayson, 1998
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Effekter av den konkurrensutsatta upphandlingen

Vi har konstaterat att relationerna mellan ett byggföretag och dess leverantörer ofta kännetecknas av kort-
siktighet och konkurrenstänkande. Den viktigaste anledningen är upphandlingsformen, som bygger på att 
leverantörer spelas ut mot varandra. Detta förfaringssätt har pekats ut som orsaken till flera problem i bygg-
sektorns verksamhet. Kortsiktigheten medför att det är svårt att åstadkomma långsiktigt effektiva lösningar, 
exempelvis i form av bättre koordinering och effektivare logistiska flöden35.

Ensidig prisfixering medför att totalkostnaden för ett enskilt projekt kan påverkas negativt. Priset på material 
och komponenter utgör bara en del av den totala kostnaden för dessas användning på bygget. Ibland är priset 
den dominerande kostnadsposten, men inte sällan representerar priset en mer begränsad andel av den totala 
kostnaden. Sättet att köpa påverkar inte bara prislappen – utan också många andra kostnadsposter. Ett sätt att 
åskådliggöra detta är att använda den så kallade ’isbergsmodellen’. Denna illustrerar att varje köp är förenat 
med kostnader av andra slag än det som står på prislappen som representeras av isbergets synliga del. De 
tillkommande, indirekta, kostnaderna är mer eller mindre dolda under vattenytan. Alltför stor fokusering på 
priset genom konkurrensbaserad upphandling leder till svårigheter att rationalisera övriga kostnadsposter, 
eftersom de flesta av dessa är påverkbara endast genom fördjupat samarbete med leverantörerna.

Det är viktigt att konstatera att konkurrensutsättning också genererar påtagliga kostnader, som ofta förbises. 
För det första måste byggföretaget lägga tid och resurser på utvärdering av de inkommande anbuden, som i 
ett byggprojekt kan vara många. Innan denna utvärdering sker har också ett flertal leverantörer lagt ner ett 
betydande arbete för att ta fram dessa anbud. I en studie som vi genomfört uppgav leverantörerna att cirka 
fem procent av deras omsättning spenderades på anbudkalkyler36. Några av de som intervjuades uppgav att 
de i genomsnitt tog hem ett av tio anbud. De resurser som satsats i de nio förlorade anbuden resulterar i  
kostnader som i slutändan måste täckas av de projekt som leverantören lyckas hämta hem. Det är en öppen 
fråga om detta skall anses effektivt ur byggföretagens perspektiv.

En ytterligare kostnadsdrivare i samband med befintliga upphandlingsformer gäller användningen av 
kontrakt. Här visar forskningen att kostnaderna för analys av kontraktens uppfyllande och modifiering av 
kontraktsvillkor och deras specificering är mycket underskattade37. Ett annat problem med kontrakt är att de 
sällan verkar för att förena kund och leverantör. Snarare är det så att ”the contract is being used as a wedge to 
drive distance between them”38. Här föreligger ytterligare en skillnad mellan byggsektorns starka betoning av 
formella kontrakt och de djupgående relationer i andra branscher som i större utsträckning förlitar sig på mer 
informell samordning. 
 
Samverkan mellan byggföretaget och dess leverantörer stannar därför ofta vid ’project partnering’, till följd 
av de grundläggande skillnader som föreligger i förhållande till andra branscher.  Det är därför helt orealis-
tiskt att tänka sig en allmän övergång till de ’strategic partnerships’ som rekommenderats. Inte heller är det 
rationellt att söka etablera djupgående relationer med det stora flertalet leverantörer, eftersom sådana rela-
tioner är kostsamma både att utveckla och underhålla. Vi instämmer därför med konstaterandet i en artikel 
att djupgående relationer ”do not always appear to be necessary, desirable or feasible in construction”39. Vår 
slutsats är att ett byggföretag, i likhet med andra företag, behöver variation med avseende på förhållandet till 
leverantörerna. Med vissa leverantörer bör man arbeta nära och i djupgående relationer, medan samarbetet 
med andra inte behöver vara lika omfattande. Vi har valt att kalla detta för fokuserad  partnering.  

Analysen av byggsektorns förhållanden leder till slutsatsen att decentralisering av beslut till det enskilda 
projektet alltid kommer att vara en viktig förutsättning för effektivt byggande. Å andra sidan skulle en något 
nedtonad prioritering av projektens självständighet kunna skapa möjligheter som totalt sett är fördelaktiga ur 
hela byggföretagets perspektiv. En mindre förändring av balansen i riktning mot mer centralt beslutsfattande 
skulle kunna påverka byggandet och dess effektivitet på ett positivt sätt.

Inverkan av den konkurrensbaserade upphandlingsformen förefaller vara mera entydigt negativ. Exempelvis 
konstateras i en annan delstudie inom ramen för Sveriges Byggindustriers forskningsprojekt att det största 
35 Shammas-Toma m.fl., 1998
36 Dubois & Gadde, 2000
37  Love m.fl., 1999
38 Thompson m.fl., 1998
39 Bresnen & Marshall, 2000
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hindret för byggbranschens förnyelse är ”den extrema prisfokusering som oftast gäller i alla branschled”. 
Alternativa former för upphandling, baserade på ett längre tidsperspektiv än det enskilda projektet, och som 
ger utrymme för mera samarbetsorienterade relationer, skulle påtagligt förbättra byggandets prestanda. I 
nuläget är situationen att ”det i stort inte sker någon påtaglig förnyelse i samspelet mellan byggföretagen och 
leverantörsledet”40.

Den väg framåt som kan pekas ut mot bakgrund av analysen är en rekommendation om ökad interaktion 
mellan företagen. En sådan förändring skulle vidga samverkan från dagens snäva former till att omfatta flera 
dimensioner av samarbete. Men ökad interaktion är i sig inget självändamål, utan måste förankras i faktiska 
åtgärder. Det handlar om att ingående klargöra vad som skall uppnås med en djupare relation och gemensamt 
besluta om stegen på vägen dit.  I de djupgående relationer som utgör förebilderna är samspelet och interak-
tionen själva motorn för det fördjupade samarbetet.  På detta sätt skulle positiva effekter kunna uppnås både 
för byggföretag och leverantörer, såväl i det permanenta nätverket som i det temporära. 

Ökad interaktion och fokuserad partnering

Förslaget om fokuserad partnering tar sin utgångspunkt i det enskilda projektet. Den decentraliserade 
projektorganisationen kommer även fortsättningsvis att ha ett starkt inflytande på aktiviteterna i byggsektorn. 
Det blir därför naturligt att utgå från den ’project partnering’ som redan förekommer och sedan diskutera 
hur denna kan utvidgas. Vi kommer i det avseendet att urskilja tre former av vidgat samarabete med leveran-
törerna: 
– ökad interaktion inom ramen för det enskilda byggprojektet
– ökad interaktion mellan de projekt som bedrivs av ett och samma företag
– ökad interaktion i det permanenta nätverket

Ökad interaktion i ett enskilt projekt

Denna typ av partnering är huvudsakligen koncentrerad till det lokala/regionala planet och äger rum inom 
ramen för ett projekt.  Här skulle betydande fördelar kunna uppnås om samarbetet påbörjades tidigare än 
vad som nu ofta är fallet. Om leverantörer och underentreprenörer involverades redan i projekterings- och 
planeringsstadiet skulle många av de problem som nu måste lösas under produktionen kunna undvikas. Ett 
intressant exempel på en upphandlingsprocess av detta slag är Stockholms Lokaltrafiks bussdepå i Lunda 
som byggdes av NCC. Detta praktikfall utgör ett bra exempel på partnering på kundsidan, där arbetssättet 
baserades mera på utvärdering av ’mjuka’ parametrar än på lägsta pris. NCC fick uppdraget och menade att 
projektet också borde utformas som partnering med leverantörerna. I samråd med kunden fastställdes därför 
att de viktigaste installatörerna skulle komma in redan under planeringsprocessen. 

     Ny bussdepå för Stockholms Lokaltrafik 

NCC Construction Sverige har slutit ett partneringavtal med Storstockholms Lokaltrafik 
om uppförandet av en ny bussdepå i Lunda industriområde i Stockholm. Uppdraget 
beräknas uppgå till 210 miljoner kronor och den nya bussdepån skall stå klar under första  
kvartalet 2009. Nu vidtar planering och förberedelser inför byggstarten som är beräknad 
till december 2007. 
NCC och SL skall fram till december 2007 utarbeta de slutliga ramarna för bygget.  
Arbetet inkluderar en överenskommelse om ett avtalat målpris för projektet. Utöver  
projektörer erbjuder NCC en organisation på 6 personer i den initiala planläggningsfasen,  
därefter startar själva bygget som skall pågå fram till första kvartalet 2009. 
Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen där byggherre, konsulter 
och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift, baserat på ett öppet, förtroendefullt  
samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden

Box 7  Ökad interaktion i ett enskilt projekt41  

40 Ingemansson, 2012
41 Sveriges Åkeritidning, 2007
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Första steget för NCC i projektet, som beskrivs i Box 7, blev därför att upphandla installationerna. Utvärde-
ringen av de aktuella företagen baserades på fyra faktorer: deras organisation, redovisningssystem, värde-
ringar och ekonomiska situation. Vid de intervjuer som genomfördes kunde också NCC och SL förmedla 
fördjupad information om projektet utöver vad som uppgetts i anbudshandlingarna. Genom att underentre-
prenörerna fick möjlighet att framföra sina synpunkter redan under projekterings- och planeringsfasen skapa-
des gynnsamma förutsättningar för byggprojektets genomförande. Arbetsformen gjorde att det skapades en 
’vi’-anda i projektet. 

Till denna teameffekt bidrog också det faktum att den ekonomiska incitamentsstrukturen var utformad så att 
det var totalprojektets ekonomiska utfall som styrde dessa ersättningar. Detta medförde att entreprenörerna 
sinsemellan, vid vissa tillfällen, kunde låna arbetskraft för att jämna ut belastningstoppar och undvika att 
vissa arbetsuppgifter i onödan försenades. Den gruppdynamik som skapades mellan de  centrala installatörer-
na bidrog också till en positiv stämning i förhållande till  övriga underentreprenörer, som inte var involverade 
i partneringavtalet med uppdragsgivaren.  Projektet uppfattades som mycket lyckat i alla avseenden och den 
inköpsansvarige säger sig ”aldrig ha upplevt något liknande” när det gäller samverkan med och mellan de 
centrala underentreprenörerna. 

Ökad interaktion mellan projekt                        

Ökad interaktion och samverkan mellan de projekt som genomförs av ett och samma företag skapar möjlig-
heter till förbättringar. Vi utgår från exemplet med bussterminalen där installatörerna involverades i ett tidigt 
skede. Ytterligare fördelar skulle uppnås om man kunde eliminera det utvärderingssteg där tretton anbuds-
inlämnare reducerades till fyra.  Genom tillskapandet av mer eller mindre fasta konstellationer av under-
entreprenörer kan man säkerställa att samma företag och individer möts i på varandra följande projekt för 
att undvika att en ny inlärningskurva måste påbörjas varje gång. Om samma aktörer involveras i projekten 
skulle det över tiden vara möjligt att ta tillvara de erfarenheter som gjorts gemensamt i tidigare projekt. I en 
studie från Norge redovisas hur ett byggföretag aktivt skapade ett fast sådant nätverk bestående av tio under-
entreprenörer inom tre teknikområden42. Valet av dessa företag baserades i stort sett på samma parametrar 
som i exemplet med bussdepån.

I förhållande till dessa företag genomförde byggföretaget vad man kallade ett ’supply network initiative’. 
Syftet var att genom utökat samarbete med, och mellan, underentreprenörerna såväl kunna erbjuda effek-
tiva tekniska lösningar till kunderna, som att hantera det samverkansbehov som föreligger mellan de olika 
typerna av installationer. Den grundläggande tanken var att ökad interaktion och långsiktighet skulle skapa 
sådana effekter genom att utgöra ett forum för det kunskapsutbyte från ett projekt till ett annat som efterlysts 
av många. Av skilda orsaker föll tre av installatörerna bort i ett tidigt skede och åtgärderna omfattade följ-
aktligen sju företag. Dessa kombinerades sedan på olika sätt i byggföretagets projekt för att åstadkomma de 
önskade effekterna.

I varje projekt genomfördes tre formaliserade aktiviteter: ett ’kick-off’ möte som klargjorde mål och förvänt-
ningar; ett möte när projektet var halvvägs där olika saker utvärderades för eventuella korrigeringar; och ett 
avslutande utvärderingsmöte. I och med att dessa möten dokumenterades fick företaget en källa att använda 
för framtida erfarenhetsåterföring. Sådant informationsutbyte är centralt eftersom ”it is through proactively 
sharing knowledge and learning together that the industry can change and obtain the significant improve-
ments that have been asked for”.43 

Den andra typen av ökad interaktion mellan projekt avser samverkan mellan flera samtidigt pågående projekt 
inom ett och samma företag. Sådan samverkan bygger också på nära relationer till ett mindre antal leveran-
törer än vad traditionella upphandlingsformer normalt resulterar i. Utgångspunkten här är att genom att samla 
inköpen från många projekt till färre leverantörer kan byggföretaget som helhet uppnå ekonomiska skalför-
delar. För att detta skall vara möjligt krävs en ökad centralisering, vilket kommer att inkräkta på det enskilda 
projektets självstyre. Uppenbart är också att en ökad grad av standardisering när det gäller materialval och 
leverantörsalternativ skulle bidra till kostnadseffektiva lösningar totalt sett.

42 Se exempelvis Easterby-Smith m.fl., 2008
43 Love, 2009
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Exempelvis framgår av det norska exemplet att inköpen från de tre valda installatörerna av el trefaldigades 
efter skapandet av leverantörsnätverket. Av de totala inköpen av tekniska underentreprenader var företagen i 
nätverket ansvariga för 95 procent. Centralisering av detta slag måste dock implementeras med försiktighet 
för att inte äventyra de fördelar med lokalt beslutsfattande som verksamheten i byggsektorn baseras på. Allt-
för starkt förlitande på formalisering och hierarkiska strukturer i detta avseende kan underminera den lokala 
auktoriteten44. Den avgörande utmaningen är alltså att hitta en väl fungerande avvägning mellan centralise-
ring och decentralisering. 

Ökad interaktion i det permanenta nätverket

De två första förslagen om ökad interaktion har avsett utvidgning inom ramen för ’project partnering’. Det 
tredje handlar om ökad interaktion i det permanenta nätverket och syftar till ’strategic partnering’.
  
Forskning om kund-leverantörsrelationer i andra industrier visar att interaktion i permanenta nätverk driver 
fram djupgående kommersiella relationer, som i sin tur främjar effektivitet och innovation. Det är i sådana 
processer som företag över tiden vidtar ömsesidiga anpassningar för att bättre tillvarata gemensamma resur-
ser och intressen.  

I en pågående studie av ett västsvenskt byggföretag har vi identifierat en sådan strategi45. Detta medelstora 
byggföretag har valt ut fyra företag som har definierats som exklusiva leverantörer inom var sitt försörj-
ningsområde (byggmaterial, ställningar, kranar/hissar och maskiner/bodar). Dessa leverantörer har valts efter 
omsorgsfull utvärdering och kommer att användas kontinuerligt. Byggföretaget menar att detta kommer att 
leda till förbättrad effektivitet jämfört med ”att alltid ta in offerter och jämföra pris”. På detta sätt vill man 
uppnå en standardisering av sina aktiviteter och ”arbeta på samma sätt på byggplats A, B och C”. En sådan 
koordinering mellan olika projekt bygger på att det är samma företag med samma rutiner som är verksamma 
på de olika byggplatserna. I grunden handlar det också här om en ökad grad av centralisering.

Samma tankegångar beträffande fördelarna med långsiktigt samarbete med utvalda leverantörer och under-
entreprenörer uttalas av stockholmsbaserade Arcona. Företaget beskriver på sin hemsida den tredje grundste-
nen i sin filosofi om ’lean construction’ i enlighet med texten i Box 8.

 
            Den tredje grundstenen är samverkan, samsyn och öppenhet med både kund och
            samarbetspartners. Att som entreprenör och leverantör vara med från början och
            samverka redan i tidiga skeden skapar bäst förutsättningar för projekten.
            Inom Arcona håller vi samman hela arbetslaget i projekt efter projekt för att på så 
            sätt kontinuerligt träna upp vår förmåga att samarbeta. Våra leverantörer fungerar 
            som om de vore en del av Arcona i projekten och är även desamma från projekt till 
            projekt.
            Att ha strategiska leverantörer är också en del av kvalitetssäkringen. De behöver
            inte kontrolleras på samma sätt som de som bara kontrakteras för ett enda projekt. 
            Med vetskapen om vår gemensamma framtid strävar de precis som vi att bygga och
            leverera felfritt och utveckla det gemensamma kunnandet eftersom det skapar nya
            möjligheter och mer jobb.

            Box 8  Partnering i det permanenta nätverket46

 
Fördjupat samarbete av detta slag gör det möjligt att i modifierad form tillämpa några av de tekniker och 
metoder som varit framgångsrika i andra branscher. Exempelvis har båda de företag som nämns ovan effek-
tiviserat inleveranserna till byggplatsen i riktning mot något som kan liknas vid just-in-time, genom samver-
kan med specialiserade logistikföretag. Arcona har inlett ett samarbete med logistikaktören Servistik för att 
lösa de problem som är förenade med lagringsproblem på centralt belägna byggplatser och ”det kaos som 
kan inträffa när många transporter anländer samtidigt”47. 

44 Chan m.fl., 2006
45 Sundquist, m.fl., 2012
46 Arcona, 2012
47 Transportnet.se, 2012
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Den nya logistiktjänsten innebär att allt material till byggplatsen samlas i en distributionscentral utan-
för Stockholm. Där paketeras hela dagsbehovet som sedan transporteras till arbetsplatsen mitt inne i city. 
Logistikföretagets personal svarar för all materialhantering, inklusive inbärning till anvisad plats på bygget. 
Förutom att det löser lagringsproblemen på byggplatsen och gör det möjligt för byggnadsarbetarna att 
koncentrera sig på att bygga, innebär det nya arbetssättet följande fördelar enligt Arconas projektchef: ”Det 
bidrar till renare arbetsplatser, sundare och friare arbetsmiljö, mindre svinn, bättre arbetsflöden och ökad 
leveranskvalitet”48. 

En annan förbättringspotential avser byggmaterial som är anpassade till specifika byggföretags behov. Ökad 
samverkan med färre leverantörer har i andra branscher resulterat i utformningen av sådana sortimentslös-
ningar och på det sättet inneburit förenklingar och införande av gemensamma rutiner. Förändringar av detta 
slag skulle också göra det möjligt att tillämpa ett mera industrialiserat arbetssätt där vissa aktiviteter flyttas 
från byggplatsen till ’fast’ industri. Ökat modultänkande och standardiserade arbetssätt medför stordriftsför-
delar i produktionen genom möjligheter att utnyttja effektivare utrustningar än vad som annars skulle  vara 
möjligt.

Vägen framåt 

Vår analys påvisar de stora skillnader som föreligger mellan de i byggsektorn befintliga affärsrelationerna 
och de som utmålats som önskvärda vid strategisk partnering. Dessa olikheter bygger på skilda uppfattningar 
om effektivitet i inköp och synen på vad leverantörer faktiskt kan bidra med. Mot denna bakgrund är det 
naturligt att tankarna om utökad partnering på inköpssidan haft svårt att vinna gehör. 

Analysen visar också att byggföretagen bör ha mycket att vinna på ökad samverkan med leverantörerna. 
Rapporten lyfter fram tre typer av fokuserad partnering, baserade på  olika former av interaktion som går 
utöver vad som idag uppfattas som  ’normalt’. En övergång till dessa samarbetsformer skulle medföra 
fördelar med avseende på såväl rationalisering av kostnader som innovation och förnyelse. Delegeringen 
av beslutsfattande till projektnivån och den konkurrensbaserade upphandlingen är de två huvudorsakerna 
till svårigheterna att implementera partnering i byggsektorn. När det gäller dessa faktorers inverkan har det 
visats att den etablerade upphandlingsformen leder till flera betydande problem. De tre föreslagna formerna 
av partnering bygger därför på en kraftig nedtoning av den konkurrensutsatta upphandlingen. 

Med avseende på projektorientering och decentralisering är läget annorlunda. Byggandet måste hela tiden 
anpassas till byggplatsernas skilda förutsättningar, vilket innebär att det lokala inflytandet måste vara fortsatt 
starkt. Dock är det uppenbart att den svagare centralisering som förespråkas, när det gäller ökad samverkan 
mellan projekt och mera samarbete i det permanenta nätverket, skulle leda till betydande positiva effekter. 

Det är viktigt att inse att förändringar av djupt rotade traditioner och arbetssätt är mycket krävande, eftersom 
principer som tillämpats under lång tid måste omprövas och överges. Exempelvis måste synen på det beroen-
deförhållande som uppstår i djupgående relationer förändras. Övergången till fokuserad partnering kommer 
därför att vara krävande såväl tids- som resursmässigt. Att driva sådana processer kräver dels samsyn och 
mod hos alla inblandade, från byggarbetsplatsen till företagsledningen, dels att alla utövar ett ledarskap som 
vågar utmana och inspirera.  För att införandet av nya arbetssätt skall bli framgångsrikt är det viktigt att i 
första skedet pröva dessa metoder i sammanhang där det finns skäl att tro att förutsättningarna är särskilt 
goda. Dessa exempel skall sedan analyseras noggrant och dokumenteras. På det viset kommer de erfarenhe-
ter som successivt görs att kunna fungera som viktiga förebilder i den fortsatta processen att steg-för-steg ta 
sig an alltfler och allt större utmaningar.

48 Hindersson, 2012
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En rapportserie från  
Sveriges Byggindustrier
För att driva på förnyelsen av byggbranschen har Socialdepartementet, som bland an-
nat hanterar bostadsfrågorna, tagit initiativ till en utvecklingssatsning med visionen 
Hållbart samhällsbyggande  i världsklass. Det är en vision som förpliktigar!

I Hållbart samhällsbyggande i världsklass har departementet samlat en rad 
branschföreträdare och däribland Sveriges Byggindustrier. Efter att noggrant ha ana-
lyserat situationen har styrelsen för Sveriges Byggindustrier beslutat att som en vik-
tig del av utvecklingssatsningen driva en bred forskningsbaserad kunskaps utveckling 
av branschens arbetsformer och utvecklingsmöjligheter.
Forskningssatsningen genomförs i samarbete med ledande universitet och  
högskolor i Norden. Initialt analyseras följande breda områden:

1. Att bygga förnyelse – Uppsala universitet och Handelshögskolan BI Oslo
2. IT och produktivitet – KTH
3. Att mäta branschens produktivitet – KTH
4. Effektivare planprocess – KTH
5. Internationella inköp – Handelshögskolan Stockholm
6. Effektivare arbetsfördelning i byggprocessen – Chalmers
7. Ledarskap för förnyelse – Chalmers

Forskningen avrapporteras löpande i denna rapportserie, som kan laddas ner från 
www.bygg.org/HSIV. På hemsidan kommer vi också att lägga ut tidningsartiklar, 
pressinformation m.m. med bäring på denna forskningssatsning.


