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Studiens utgångspunkt
■ Det framförs ofta kritik mot att den svenska byggbranschen har en låg
förändringsbenägenhet generellt. Denna kritik cirkulerar delvis som självkritik inom
branschen, men kommer i större utsträckning från forskarhåll samt en rad statliga och
branschspecifika undersökningar utförda under de senaste 20 åren, t.ex.
- Byggkostnadsdelegation (2000) och Byggkommissionen (2002) (”Skärpning gubbar”)
- Byggkommissionen (2009) (”Sega Gubbar”)
- Byggkonkurrensutredningen (2015)

■ Denna kritik är främst underbyggd av diverse mätetal på ”sista raden”, dvs i
byggproduktionen. T.ex. produktivitet, kvalitet, tidshållning, kostnadsutveckling,
innovationstakt, miljöpåverkan.
à Det är den ”dåliga” utvecklingen över tid med avseende på dessa mätetal som ligger till
grund för ”mytbildningen” att den svenska byggbranschen är förändringströg (generellt sett)
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Perspektiv på förändring
■ Från detta går det endast att dra den blygsamma slutsatsen att det knappast finns
någon enhetlig bild av förändring inom den svenska byggbranschen
à Det behövs mer nyanser och fler perspektiv i debatten som rör förändring
Exempel på olika perspektiv:
■

Olika typer av aktörer (väldigt olika förutsättningar)

■

Olika storlekar (karaktäristiskt för branschen med många små och få stora aktörer)

■

Olika nivåer (projekt, organisation, industri)

■

Olika perspektiv på förändring:

-

Förändring är en ”naturlag” och den är ständig (det krävs ett aktivt motstånd för att undvika den)

-

Förändring sker olika på olika ställen. Hur vet vi när den har skett? Är det:
…när någon säger något annorlunda? (och i så fall vem?)
….gör något annorlunda? (och i så fall vem?)
…eller när vissa mätetal har förändrats? (ett väldigt begränsat perspektiv)

Studiens fokus (perspektiv)
■ En ”neutral” utgångspunkt: Hur sker förändring inom svensk
byggbransch? (inte om, eller i vilken utsträckning)
■ Resultat från mångårig studie (2009-2016 CMB, SBUF, Vinnova).
-

Fokus på stora byggföretag (avgränsning, perspektiv)

-

Fokus på alla organisationsnivåer (dvs inte bara produktionsnivån)

■ Resultat från flera olika perspektiv
- Analys årsredovisningar (den polerade bilden av vad som görs)
- Runt 35 intervjuer (vad sägs om vad som görs)
- Observationsstudier (vad görs faktiskt)
- Etnografiska studier (vad gör jag själv när jag försöker göra det som görs)

Fokus idag
■ Fokus idag på två perspektiv: hur framställs och hur upplevs förändring i stora byggföretag?

Framställd förändring Analys av årsredovisningar, fyra stora byggföretag
- En årsredovisning är ett allmängiltigt format som ger en ”polerad” bild av företagets verksamhet
- Reflekterar hur företaget uppfattar omvärldens förväntningar
- Sammanställd av personer som har en översiktsbild av verksamheten och mandat att initiera och
driva omfattande förändringsarbete (VD, höga chefer)

Upplevd förändring 35 djupintervjuer om förändring, fyra stora byggföretag.
- Fokus på att representera hela företagen, dvs alla organisationsnivåer (projekt, distrikt, region,
VD, centrala funktioner)
- Fokus på hur förändring tolkas och omtolkas på olika organisationsnivåer.

Framställd förändring
§

Orientering industrinivå. Jämförelse årsredovisningar (ungefär 40 stycken totalt),
fyra stora byggföretag.

§

Samsyn kring vad som varit ”i ropet” 2006-2016:

INKÖP, PARTNERING, INDUSTRIELLT BYGGANDE, GRÖNT BYGGANDE, SÄKERHET PÅ
ARBETSPLATSERNA, ETISKA FRÅGOR, MEDARBETARE, DIGITALISERING (t.ex.
VIRTUELLT BYGGANDE/BIM), TEKNISKA PLATTFORMAR, RISKHANTERING.

Djupanalys
Vad kommer förändringsinitiativen från? (drivkrafter och ursprung)
Vad är logiken? (syftet och logiken)
Hur har de förändrats och paketeras över en tioårsperiod (2006-2016)

Hur framställs förändring?
ICT/BIM
Grönt Byggande
Etik
Partnering

STÄNDIG FÖRÄNDRING
MOT DET BÄTTRE…

Ansvarstagande
Effektivare

Säkerhet

Inköp
Bättre

Industriellt Byggande

LOGIK FÖRÄNDRING: Den framställda versionen av förändring är proaktiv, framåtsträvande och enhetlig. Alla nya
–
”förändringskoncept” relaterar till en övergripande organisatorisk logik där mantrat är en ständig förbättring
rörande alla de punkter där branschens traditionellt har kritiserats, t.ex. kostnader, kvalitet, produktivitet,
innovation, miljöpåverkan

Förändringslogik
■ Förändringens logik karaktäriseras av en enhetligt organisatorisk riktning mot ständig
förändring (förbättring) med avseende på alla de områden där branschen traditionellt har
kritiserats

à detta vittnar om en samsyn (bransch, forskare, statliga utredningarna) kring branschens
förändringsmöjligheter och utmaningar
■ I stort sett alla förändringsinitiativ genomsyras av en centraliserings- och
standardiseringssträvan (problemet och lösningen)
■ Låg eller ”välhanterad” risk genomsyrar förändringsinitiativen (”NCC komplett” är
undantaget som bekräftar regeln)
■ Få exempel på konkreta förändringar av själva byggprocessen på utförarnivå

Resultat: Hur upplevs förändring?

- Exempel från intervjuer (konceptuell bild):

RESULTAT: hur upplevs förändring?
Mutskandaler
Skenande
Energipriser
Miljöskandaler

Miljövänligare
byggnader

Uppförandekoder
Finanskriser

Kostnadsbesparingar
/Nya processer

ISO certifieringar

LOGIK FÖRÄNDRING: Förändring upplevs ske reaktivt snarare än proaktivt. Förändring drivs fram via akuta
kriser som man är duktig på att hantera. Den underliggande förändringslogiken utgörs därför av orelaterade
episoder av reaktiv förändring, snarare än av en enhetlig organisatorisk riktning.

Olika perspektiv på förändring
PROAKTIV förändring
INRE drivkrafter
ORGANISATORISK logik
HÖG förändringsbenägenhet

kontrasteras mot

REAKTIV förändring
YTTRE drivkrafter
HÄNDELSEBASERAD logik
LÅG förändringsbenägenhet

à Två ytterligheter, dock inte motstridiga!

Jag tror att dels kan det vara det att en av våra starka ledare liksom kommer på att
man vill göra någonting utan att man har gjort analysen eller konsekvensanalysen för
den delen och så bestämmer man sig och så får man med sig en hel organisation. Det
andra tycker jag är att vår utveckling är reaktiv och driven av anpassning. Vi anpassar
oss till marknaden, oj nu steg råvarupriserna, då måste vi göra någonting [ironisk ton].
Oj nu försvann subventionerna, nu måste vi göra någonting [ironisk ton]. Det är liksom
på något sätt reaktiv förändring. Istället för att liksom vilja någonting och ha en riktning
och sen hålla fast vid den även om vår chef byts ut
[chef på mellannivå]

”Persondriven” förändring
■ Ytterligare ett tydligt resultat är att den upplevda förändringen i stor grad kopplas till
enskilda personer (män).
à ”han gjorde”/”han tänkte” /”någons ide”/”någons baby”
à Partnering var ”någons ide”, industriellt byggande ”ägdes av någon”.
Arbetet med att “utveckla
en väsentligt effektivare
byggprocess” [INITIATIV] och
“öka prestationerna i
nuvarande verksamhet”
[INITIATIV] det var Mr.W´s
baby

Det var ju Mr.E´s
ide´..han tyckte att vi
skulle komma närmare
kunden om vi hade
geografiska divisioner..

Vår [uppförandekod] var
Mr.P´s idé. Han var en
etikgubbe. Han tog det
initiativet, annars skulle
det aldrig ha skett

”STARKA MÄN” överallt
"stark man"

"stark man"

"stark man"

"stark man"

"stark man"

RESULTAT: hur upplevs förändring?
”JOHAN”

Uppförandekoder

Industriellt byggande

”LARS”
”OVE”

Säkerhetsinitiativ

”CARL”

Nya process

Organisatorisk
centralisering och
standardisering

kontrasteras mot

Egen ”problemlösning”
och ”frihet under
ansvar”
"stark man"

"stark man"

"stark man"

"stark man"

"stark man"

Individuellt handlingsutrymme
■ Förändringslogiken upplevs vara kopplad mindre till en enhetlig organisatorisk logik och
riktning och mer till individuellt problemlösande av enskilda individer (män):
à EXEMPEL FRÅN STUDIEN: “smågrevar”, “problemlösare”, “allkonstnärer”, “starka män”,
“baroner”, “pappor”
■ Att kunna göra som vill och vara ”allkonstnär” kontrasteras mot att ”lyda under” en
centraliserad och gemensam organisatorisk riktning.
Ja, vi går emot specialisering, det innebär att verksamheten måste specialisera sig och att rollerna blir mer
specialiserade. [En VD] sa att [ett av de stora entreprenörsföretagen] ”det kan jag förstöra på ett år, det är
bara att börja skicka ut en massa direktiv ifrån det centrala” … Han menar att det hela tiden måste gå i en
balansgång. Det heter ju ”integrera” hos oss nu eftersom ”centralisera” är ett så fult ord. I takt med att vi
centraliserar måste vi hela tiden vara försiktiga så att vi inte tappar engagemanget i det lokala
entreprenörskapet [chef på mellannivå]

■ Detta verkar vara en djupt rotad trivselfaktor som gör den långsamt
pågående förändringen svår:
…någonstans så nådde vi nog den här tröskeln där det var bättre att säga rent ut att det
kommer att förändrats, att vi blir mer centraliserade. Vi tappade ju några till [en
konkurrent] för ett par år sedan och det var väl dom som kände att det inte var lika fritt i
[ett av de stora byggföretagen] längre…och det var ju helt rätt, för om vi skulle nå vår
strategi så skulle vi ju inte ha kvar dom som ville vara allkonstnärer
[chef på mellannivå]

Platschefer och projektnivån
■ Den personbundna logiken var väldigt tydlig inte minst på platschefsnivån
■ Här framträder även en väldigt komplex bild av förändring, vissa pekar på att
”otroligt mycket har hänt” de senaste 10 åren, medan andra pekar på att ”nästan
ingenting har hänt” (i många fall inom samma företag).
■ Oavsett vad karakteriseras deras upplevelse av förändring av en helt annan
abstraktionsnivå, som till exempel: ”nya remmar på hjälmarna”,
”självkompakterande betong”, ”saxliftar”, ”mobiltelefoner”, ”p-formar”.
■ Det finns en tydlig avsaknad av den ”stora organisationen” och endast fåtalet
svaga kopplingar mellan de förändringar som har framställs på organisationsnivå
och de verkligheter som upplevs i byggproduktionen (frågor som rör ”Säkerhet” är
undantaget)

Platschefer och projektnivån
■ En upplevd avsaknad av den ”stora organisationen”, få tvingande processer och lite stöd.
Istället lyfts det personliga manöverutrymmet upp:
à ”Hur saker byggs är upp till mig”
à ”Det går inte att skilja på om det är NCC eller SKANSKA som bygger… det som spelar roll är
vem som är platschef”.
■ Detta har tydliga implikationer för det förändringsarbete som rör en ökad centralisering/
standardisering.
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Projekt

Projekt

PEAB

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

SKANSKA

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

Organisation

“Gösta”
“AnnCharlotte”

“Johan”

“Kim”

Organisationslogik ställs mot ”personligt manöverutrymme”
■ Platschefsrollen är central utifrån ett förändringsperspektiv: det är via platschefen
som förändringar kan operationaliseras på projektnivå (dvs där branschens
prestationer mäts och utvärderas)
■ En mer standardiserad byggprocess kräver ett mer standardiserat arbetssätt (enkelt i
teorin men betydligt svårare i praktiken)
■ Det stora personliga manöverutrymmet som finns på platschefsnivån är ett av
branschen uppmärksammat problem (med avseende på ökad effektivisering via
standardisering)
à ”Platschefen måste bli en montör snarare än en kreatör” (VD stort byggföretag)

Montörer eller Kreatörer? Förändring av yrkesroller
■ HÖNAN OCH ÄGGET: Att vara en ”duktig problemlösare” är både strukturellt och kulturellt betingat.
Det är det branschen traditionellt har behövt (projektbaserade komplexa miljöer) och det är också
det den har fått.
■ En färsk studie av Josephsson m.fl. (2014) pekar på att det är den stora personliga friheten som
platscheferna trivs med i sitt jobb och att de därför generellt sett vänder sig emot en högre grad av
standardisering.
■ En mer standardiserad byggprocess kräver en förändring i yrkesrollerna (och inte bara i
processerna)
à Vad har en ”montör” som platschef för yrkesmässig profil? (om vi lånar VDns uttryck)

Yrkesstolthet (den bortglömda frågan)
I varje WORKSHOP, i varje företag:
-Vilka förändringar måste vi göra? (krav från marknaden/omvärlden)
-Vilka förändringar kan vi göra? (möjligheter för verksamheten)
Mer sällan (men viktigt för utfallet):
- Vilka förändringar vill jag göra? (professionell identitet, yrkesstolthet)

Yrkesstolthet

Yrkesstolthet
■ BILD PÅ MITT KONTOR::::

Yrkesstolthet

Spekulationer kring scenarier
(exempel från annan industri)
■ Sjukvården
- Sjukvården anses ha lyckats med att standardisera delar av sina processer. Ett av de största
hindren var att få läkarna att gå med på att jobba mer standardiserat eftersom de gärna ville
jobba med höga frihetsgrader: ”vara som stora baroner”.
- Genombrottet kom när läkarna insåg att de lättare kunde delegera mer ”tråkigt jobb” när
processerna var mer standardiserade.
à DETTA HOTADE INTE DERAS YRKESSTOLTHET
■ Bilindustrin
- Betydligt mindre frihetsgrader för en fabrikschef i bilindustrin. Nya arbetssätt och processer
”tvingas in” väldigt snabbt. En högre grad av organisatorisk logik och mindre frihetsgrader för
individen.
- Dock svårt även här att förändra befintliga roller. Snarare än att de ”äldre ingenjörerna” lär sig
att jobba med CAD så byts de gradvis ut mot IT-ingenjörer
à YRKESROLLER BYTS UT HELT ÖVER LÅNG TID

”Om jag ska skicka med dig något är det att vi vill ha industriella ekonomer nu istället
för folk från Väg och Vatten” (VD stort byggföretag)

TACK!
FRÅGOR/KOMMENTARER/KRITIK?

