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Förord
Denna studie har initierats och genomförts av författaren med praktiskt och ekonomiskt
stöd av åtta företag som är verksamma inom byggbranschen. Företrädare för ett antal företag och forskare vid universitet och högskola har tagit sig tid att diskutera och bidra med
erfarenheter och många kloka synpunkter. Alla parter tackas för sina bidrag.
Av olika skäl behålls all medverkan anonym och författaren svarar ensam för de slutsatser
och råd som presenteras i denna rapport, med undantag av följande tidlösa sammanfattning av innovatörens dilemma (tipstack till Håkan Lundquist, Trafikverket):
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Sammanfattning
I diskussioner om byggbranschens olika problem talar man ibland om att det behövs fler
innovationer, men mer sällan om vilka hinder och möjligheter som tillverkningsföretagen
upplever när det gäller mottagandet av (deras) innovativa byggprodukter.
Denna rapport redovisar en bred flora av synpunkter som kommit fram under intervjuer
med tillverkningsföretag, byggherrar, entreprenörer och forskare. Själva variationen i intervjusvaren tyder på att byggbranschen inte kan betraktas en homogen bransch. Förutsättningarna för innovationer kan variera från företag till företag och mellan projekt. Ändå finns
det ett antal gemensamma drag i intervjusvaren, som kan tjäna som utgångspunkt för fortsatt diskussion och möjligen även en fördjupad forskning om tillverkarnas möjligheter att
bidra med innovativa lösningar.
Sammanfattningsvis kan man säga, att en tillverkare som vill utveckla och få acceptans för
en innovativ byggprodukt kommer att möta många hinder på vägen och måste vara påläst
och uthållig.
Ett vanligt påstående är att byggbranschen generellt är konservativ och motvilligt inställd till
innovationer. Intervjuerna visar också att det finns skäl till varför vissa parter är försiktiga
med att föra in nya lösningar. Men påståendet motsägs också av ett antal faktorer, däribland de affärsmodeller som kan inrymmas i totalentreprenadens allmänna bestämmelser
samt i avtal om rabatter och bonusar. Därav att andra aktörer istället kan säga att i byggbranschen ”ändrar man för mycket och för ofta”. Krav på individuell utformning av alla husbyggnadsprojekt och lokala särkrav gör det svårt att återanvända erfarenheter, industrialiserade produkter och byggmetoder. Båda påståendena kan vara riktiga, de avser dock
olika skeden i byggprocessen och olika roller.
Den som sätter sig in i vilka ansvar och vilka behov olika parter i byggprocessen har kan
också hitta nya möjligheter. I det sista avsnittet redovisas en del sammanfattningar och
slutsatser som författaren har gjort, men en tillverkare kanske kan se andra möjligheter i de
synpunkter som redovisas i huvuddelen av denna rapport. Vilken information som är till
hjälp för en tillverkare beror sannolikt på vilken situation denne verkar i.
I en annons i Dagens Industri 2013-10-17 säger Svante Hagman, VD för NCC Construction: ”I Sverige är byggprocessen tio år av trassel från a till ö”. Det hade kunnat vara en rubrik på denna rapport. Men det går inte att vänta på att det ska bli bättre, man måste lära
sig att hantera de svårigheter som finns och se möjligheter, även om det kan verka lönlöst
ibland.
Länkar till denna rapport och andra artiklar i ämnet finns på
www.simmons.se/bockerochartiklar.html
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1. Bakgrund och problemformulering
Det finns flera utredningar, bland annat från Boverket, som pekar på ett antal strukturella
problem i byggbranschen. Fokus i den allmänna diskussionen ligger ofta på byggherrarnas
och entreprenörernas ansvar, dels när det gäller kostnader och bristande produktivitet, dels
för kvalitetsproblem och garantiansvar. Men utredningarna bidrar även till att belysa ett antal problem som flera svenska tillverkare av husbyggnadsprodukter upplever i sin dagliga
verksamhet. Ibland talar man om att det behövs fler innovationer för att hitta lösningar på
olika problem, men inte om vilka hinder och möjligheter som tillverkningsföretagen upplever
när det gäller mottagandet av (deras) innovativa byggprodukter i byggprocessen.
Det fanns två avsikter med denna studie:
•

att beskriva ett antal förutsättningar som är
styrande i olika skeden av byggprocessen,
som en tillverkare måste känna till; ett
slags ”sjökort” som de kan ha nytta av för
att ”navigera” rätt på vägen från idé via utveckling, tester och dokumentation till en
välbeprövad och erkänd produkt

•

att bidra med ett underbyggt inlägg i den
debatt om byggbranschens produktivitet
som pågår, ett inlägg som fokuserar på tillverkningsindustrin och deras innovativa
byggprodukters, vilka hinder och möjligheter de har att bidra till förbättringar i
branschen

Under mer än 15 års rådgivning till tillverkningsföretag som utvecklar produkter inom byggakustikområdet har författaren samtalat med många teknik- eller marknadsansvariga om
vilka förutsättningar de har att nå ut med innovativa husbyggnadsprodukter.
Det finns ett antal exempel på innovativa lösningar som har tagits fram för att möta höga ljudkrav i bostäder och lokaler: däribland ytterväggar, fönster, uteluftsdon, dörrar, lätta väggsystem
med stålprofiler, skiv- och isolermaterial för mellanväggar eller
ytterväggar, tung avjämningsbetong, lätta kvarsittande prefabricerade skalväggar för platsgjutning samt uppbyggda installationsgolv. Nya stomljudsdämpande koncept har provats ut för
WC-stolar, köksskåp, hissar, tvättmaskiner, fläktar m m för att
eliminera behovet av utrymmeskrävande tilläggsisoleringar mot
trapphus, kök och teknikutrymmen. Olika typer av prefabricerade
bjälklagssystem av trä eller stål har utvecklats för att ge kortare
byggtider och lägre byggkostnader, där stegljudsproblematiken
har krävt mycket arbete (och problemen är inte lösta ännu).
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Men det tar ofta stopp. En del av de svårigheter som tillverkarna möter förklaras med att
produkternas tekniska egenskaper av olika skäl upplevs som svåra att förklara för kunderna; det är ibland svårt att styrka nyttan med en innovativ lösning. Om lösningen kräver att
kunden ändrar i sin process är det mycket svårare än om produkten kan ersätta en annan,
där man når lägre pris eller bättre funktion utan att ändra i övriga delar.
När det gäller byggakustik har det skett en hel del förbättringar och ljudegenskaperna är
idag relativt hanterliga för såväl tillverkarna och de övriga aktörerna i byggprocessen. Boverkets handbok ”Bullerskydd i bostäder och lokaler” 1 redovisar olika standarder, regler
och praktiska tips som förenklar hanteringen av ljudfrågor under byggprocessen.
Tillverkarna har även beskrivit ett antal affärsmässiga svårigheter som man inte har kunnat
förutse eller hantera. Man förklarar dessa svårigheter med skiftande och ibland direkt motsägelsefulla påståenden. Erfarenheterna är minst sagt brokiga, ändå finns det några gemensamma drag i vad tillverkarna säger:
•
•
•

•

exempelvis anser många att
byggbranschen är ”för konservativ”.
vissa säger att ”man ändrar för mycket” och
”man ändrar för ofta”.
några menar att en industrialiserad byggprocess skulle lösa de flesta problem och öppna
för innovationer och ständiga förbättringar
andra pekar på att flera industrialiserade byggsystem för bostadsbyggande inte har blivit accepterade av projektutvecklare eller platschefer hos
entreprenadföretagen. De anser att de ”tekniska
plattformarna” är för svåra att anpassa till de
lokala förutsättningarna i enskilda byggprojekt. Man tycker inte att man kan konkurrera med andra aktörer som kan välja lösningar och leverantörer på ett friare sätt,
t.ex. mindre och mer lokala byggbolag

Det faktum att det finns en flora av förklaringar till problemen pekar på ett behov av forskning som inriktas på tillverkningsindustrins förutsättningar och åtgärder för att förbättra förutsättningarna för innovationer att utvecklas på marknaden.
Idag kan det vara svårt för tillverkarna att motivera tunga investeringar i produktutveckling,
provningar, certifieringar m m av skäl som redovisas nedan. Därmed kan tillverkare tvingas
avstå från att utveckla kreativa lösningar, som skulle kunna tillföra värden på olika sätt. Att
innovativa lösningar inte ens får chansen att utvecklas och provas medför en kostnad för
samhället. Innovationsklimatet skulle kunna vara mer gynnsamt.
I denna studie tas bara ett första steg, där insatsen begränsas till att sammanställa och
belysa ett antal exempel för att få en överblick. Att kartlägga och analysera alla problem på
vetenskaplig grund och hitta lösningar på dem skulle kräva stora resurser och ligger utanför
ramen för denna studie. Svårigheterna till trots måste man börja i någon ände och författa1

Bullerskydd i bostäder och lokaler. Simmons, C. Hagberg K. Boverket 2008, www.boverket.se. ISBN 978-91-86045-40-1.
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rens förhoppning är att denna studie kan sättas in i ett större sammanhang, där andra
forskningserfarenheter vägs in och ger en bättre helhetsbild över ”innovationssystemet”.
Vinklingen mot tillverkningsindustrins situation förefaller ge nya infallsvinklar på byggbranschens generella problem.
Denna rapport kan även vara användbar då man diskuterar tekniska plattformar för husproduktion eller långsiktig samverkan mellan entreprenörer och strategiska leverantörer.

2. Metod, avgränsningar
Underlaget till slutsatserna i denna rapport baseras på tre typer av informationskällor. Fokus ligger på tillverkningsföretagen och deras innovativa byggprodukter. Förbättringar av
själva husproduktionsprocessen berörs inte explicit.
Erfarenheterna kommer från, och gäller för, etablerade företag. Nya aktörer, exempelvis
uppfinnare som har idéer eller koncept, har troligen andra typer av initiala svårigheter än
dem som tas upp i denna rapport2. Andra frågor, exempelvis olika typer av kvalitetsproblem, kan beröras i intervjuer och litteratur men inte utvecklas vidare i denna rapport. Det
betyder inte att de anses oviktiga.
Det huvudsakliga underlaget är
• egna erfarenheter under utvecklingsarbete av såväl produkter som olika tekniska
plattformar för bostadshus
• intervjuer med marknads- eller teknikansvariga vid totalt 25 företag, varav
o 12 är verksamma vid olika tillverkningsföretag
o 13 arbetar som projektutvecklare, teknikkonsulter, inköpare, entreprenörer
eller byggherrar
o alla intervjuade har en lång erfarenhet av sin bransch
• forskningsrapporter och några intervjuer med forskare
Intervjuer kan allmänt sett genomföras på olika sätt och på olika nivåer. I denna studie har
de genomförts som relativt fria samtal, dock med stöd av en checklista. Emellertid finns det
flera problem med den här typen av intervjuer, som uppmärksammades under planeringen.
• en begränsning ligger i hur man väljer ut intervjupersonerna. I denna studie kontaktades ett antal företag som har arbetat med byggakustiska egenskaper i sina produkter. Produkterna används för byggnadsstommen (bjälklag, mellanväggar, ytterväggar), eller olika typer av stomkomplettering (golvbeläggningar, undertak, dörrar,
fönster), eller tekniska installationer (ventilation, värme, kyla, tvätt, hiss m m)
• bredden i produkttyper bör leda till att de erfarenheter som tas upp i intervjuerna inte
borde vara begränsade till produkttypen, utan kan antas vara rimligt generella för
tillverkningsindustrier som levererar till husproducerande entreprenörer
2

Det finns flera organisationer som har i uppdrag att stötta nya företagare och innovationer i tidiga skeden, exempelvis
ALMI-bolagen, Innovationsbron, Industriell Dynamik m fl. Föreningen Sveriges diplomerade teknikmäklare är en sammanslutning av erfarna personer som kan hjälpa till att finna en relevant resurs.och olika regionala program. Bidrag lämnas via
FoU-kort, konsultcheckar och dylika.
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•

antalet intervjuer är dock begränsat och det kan dock inte uteslutas att en annan
uppsättning intervjupersoner eller en annan intervjuare skulle kunna ha kunnat leda
till annorlunda resultat

•

en annan begränsning ligger i hur man ska få struktur på intervjusvaren och skilja ut
generella faktorer från individuella erfarenheter. Både bra och dåliga exempel kan
tänkas bero på tillfälliga omständigheter, personliga egenskaper m m snarare än
mer generella faktorer; såsom regelverk, politiska beslut, produkternas egenskaper,
kundernas behov med flera

•

enskilda intervjusvar kan vara osäkra och är därför inte särskilt intressanta att redovisa. Istället har erfarenheterna (faktorerna) sorterats (och i vissa fall slagits samman) under respektive ”aktör” i byggprocessen, se figur 1 i nästa avsnitt. Det kan
inte uteslutas, att en annan sortering och tolkning av intervjusvaren skulle ha lett
fram till annorlunda slutsatser

•

med tanke på de nämnda felkällorna så kompletterades underlaget med
o intervjuer med 4 forskare vid tekniska universitet / högskolor
o exempel och slutsatser från några utredningar, t.ex. från Vinnova, Sveriges
Byggindustrier och Boverket

Man kan naturligtvis ifrågasätta om det över huvud taget är meningsfullt att genomföra en
så begränsad studie som denna, med tanke på osäkerheten i resultaten. Men vetenskaplig
stringens måste ibland vägas mot ett ingenjörsmässigt behov av att lösa problem och det
motiverade författaren att ta ett första steg för att få en ökad förståelse för de faktorer som
begränsar utvecklingen av innovativa lösningar i husbyggnadsbranschen. Det har inte funnits någon liknande studie med inriktning på tillverkningsföretagen och därför var det rimligt
att ta ett första steg.
Osäkerheten i resultaten skulle kunna minskas genom att andra forskare jämför dem med
sina egna studier eller andra publikationer. På sikt skulle man kunna få relativt tillförlitliga
”regler”, som underlättar för alla aktörer. Fortsatt forskning vore därför värdefull.

3. Byggprocessen och dess aktörer
Det finns två skäl att börja med att beskriva hur byggprocessen kan fungera och vilka aktörer som normalt finns i den (även om ämnet är brett och det finns många varianter)
•

•
•

underlag för innovationer, problemformulering, tekniska lösningar, försäljningsarbete
m m bör utformas med tanke på vilka intressen de olika aktörerna har i olika skeden
(hinder, möjligheter, kundnytta)
indelningen i ”aktörer” används för att sortera och analysera de synpunkter som
kommit fram genom intervjuer och rapporter
indelningen visar också hur innovationer kan komma in i olika skeden av processen
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Aktörer i byggprocessen
Figur 1 på nästa sida visar ett förenklat schema över vilka aktörer som deltar i byggprocessen.
Myndigheterna ställer ett antal generella krav på en byggnad, s.k. funktionskrav eller tekniska egenskapskrav. Plan- och Bygglagen samt Miljöbalken är de överordnade lagarna,
plan- och byggförordningen och Boverkets Byggregler redovisar mer detaljerade krav. För
byggnaders bullerskydd infördes nya regler i BBR den 1 juli 2013. Tidigare hänvisade BBR
till svenska standarder. Andra politiska beslut, t.ex. om räntor, påverkar också byggandet.
Funktionskraven anger vilka egenskaper den färdiga byggnaden ska ha, men säger inget
om vilka konstruktioner eller material som ska användas. Avsikten är att ge byggherren
frihet att utforma byggnaden på det sätt som passar bäst med tanke på projektets förutsättningar. Det kan gälla verksamhetsspecifika behov, kostnadsnivå, grundläggningsproblem,
lokal gestaltning, tillgång till arbetskraft, tidsåtgång och så vidare. Funktionskrav ska exempelvis säkerställa att byggnadens brukare får en bra inomhusmiljö, men inte reglera hur
byggnaden ska utformas tekniskt. Funktionskrav bör följas upp i färdig byggnad av en kontrollant, för att ge erfarenhetsåterföring och för att peka ut eventuella brister för åtgärder.
Detta innebär, att funktionskraven måste tolkas och översättas till dimensionskrav, exempelvis hygieniska ytskikt, öppningsmått för tillgänglighet, bjälklagsstyvhet, värmeisolering,
fuktkvot, lufthastighet, reduktionstal och så vidare. Projektörerna ska konstruera byggnadsdelar så att alla dessa funktionskrav uppfylls. Här spelar tillverkarnas redovisning av produktegenskaper en viktig roll. Byggprodukter måste CE-märkas för att få säljas på den inre
marknaden, vilket Boverket informerar om på www.boverket.se. Men det kan finnas fler
egenskaper än dem som krävs för CE-märkning, som projektören måste få korrekta uppgifter om, exempelvis ljudreduktion eller ljudalstring. Entreprenören är den som bygger huset,
i denna rapport avses den som ”sätter samman” de byggdelar som projektören har ritat in.
Graden av samverkan mellan aktörerna beror i hög grad på vilken entrepenadform byggherren väljer. I en totalentreprenad har entreprenören stor frihet att byta ut föreskrivna
byggprodukter och material mot andra, om de är tekniskt likvärdiga. Denna öppenhet ger
tillverkarna möjligheter men den ifrågasätts ibland, eftersom konsekvenserna av ett byte
inte alltid är lätta att överblicka. Anslutningar mellan olika byggdelar kan påverkas, exempelvis anslutning mellan en tunnputsad fasad mot fönster, dörrar och tillhörande plåtdetaljer. Det kan vara svårt att reda ut ansvarsfördelningen i efterhand. När det gäller byggakustik är utbyten av produkter en relativt vanlig orsak till problem, eftersom gränssnitten mellan olika produkter kan avgöra egenskaperna i byggnaden, exempelvis luftläckage eller
flanktransmission.
I avsnittet om intervjuer redovisas svaren indelade efter aktörernas ansvar, se figur 1.
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Figur 1. Byggprocessens aktörer, förenklat schema. Från Boverkets handbok, ref [1].
Det förekommer att en entreprenör föreslår ändringar i utförande eller produktval och tar
därmed över en del av projektörens roll. Därmed kan en diskussion som relateras till projektörerna även vara relevanta för en entreprenör. Tillverkare kan lämna råd om utförande
och påtar sig därmed i praktiken ett projekteringsansvar, eller så utför de montage och påtar sig därmed en del av entreprenörens ansvar. Här finns anledning att vara försiktig i utfästelser om vilka egenskaper som uppnås i den färdiga byggnaden. Om tillverkaren exempelvis säljer en golvbeläggning, så bör denne inte utlova vilken ljudisolering som uppnås i
byggnaden med mindre än att man ser på vilka bjälklag och väggar som används. Hållfasthet, fuktkvoter och materialbeständighet kan också bero på hur och när produkten monteras, vilket en tillverkare av akustikprodukter kanske inte tänker på i första hand. Detta är
projektörens ansvar och denne bör således lämnas möjlighet att yttra sig över materialbyten (mot föreskriven lösning). Projektörerna kan analysera konsekvenser på ett mer allsidigt
sätt, med fördel på projekteringsmöten där alla parter har möjlighet att yttra sig.
Det har utvecklats andra entreprenadformer, där avsikten har varit att stärka samarbetet
mellan de olika aktörerna, uppmuntra utvecklingsarbete samt minimera skador och brister.
Med en tydlig samverkan ska man kunna minska problem som beror på otydliga avtal, ritningsunderlag, uppdelning i flera underentreprenader och så vidare. Exempelvis framhålls
partnering i olika former som en bättre arbetsform, särskilt i mycket långvariga byggprojekt.
Kreativitet och innovativa lösningar främjas av att man fokuserar på samarbete, där ”alla
sitter på samma sida av bordet”. Branschföreningen Byggherrarna utbildar sina medlemmar
i att driva projekt med partnering. Ett möjligt resultat av en denna studie skulle kunna vara
förändrade ”AB”, dvs allmänna bestämmelser för avtal mellan parterna, och Byggandets
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kontraktskommitté ska enligt uppgift ha påbörjat arbetet med att utforma nya allmänna bestämmelser för partnering. Men det finns också invändningar mot denna projektform,
såsom svårigheter att knyta ansvar för olika utformningar till en enskild aktör, vanligen entreprenören. Andra byggherrar har istället valt att ställa ganska detaljerade krav på material,
dimensioner med mera i sina förfrågningsunderlag, ibland med flerval som styrs av stomsystem o dyl. Sådana ”tekniska manualer” och liknande används för att undgå risker för
kända skador, men entreprenörens frihet att söka nya lösningar minskar i gengäld vilket
kan minska intresset för att lämna anbud och möjligen även driva upp priserna. Sådana
interna kravspecifikationer hos byggherrarna kan även fungera som hinder för helt nya typer av byggsystem, t.ex. lätta stomsystem i trä eller stål istället för betong.
Det verkar inte som om någon har hittat en optimal entreprenadform som passar alla aktörer och alla behov!

Byggprocessens olika skeden
Byggprocessen innehåller flera skeden och milstolpar, som är viktiga även för en innovatör,
eftersom denne måste förstå det sammanhang en produkt eller tjänst ska fungera i.
Kommunens detaljplan sätter ett antal begränsningar för hur ett område får användas och
hur byggnadsverk kan utformas, t.ex. byggnaders placeringar och storlekar, ibland även
hur fasaderna ska se ut, fönsterstorlekar, balkonger m m.
Byggherren gör först en översiktlig plan och söker bygglov mot detaljplanen. I den fortsatta
planeringen preciseras utformningen och byggnadsnämnden ska övervaka att krav uppfylls
enligt plan- och bygglagen och Boverkets byggregler (BBR):
”	
  Den nya byggprocessen innebär att det införs både nya moment och att reglerna utvidgas och förtydligas. Nya moment i processen är startbesked, arbetsplatsbesök och slutsamråd samt slutbesked för att byggnaden eller byggnadsverket
ska få användas. Byggsamrådet ersätts med ett så kallat tekniskt samråd och
kraven på kontrollplanen förtydligas. ”

I figur 2 visas ett exempel på hur byggprocessen kan delas in i olika skeden. Det förekommer många olika begrepp, beroende på vilken entreprenadform som används, men
principerna är likartade. Systemhandling kan exempelvis ersättas av en huvudhandling.
Söker man bilder med sökord ”byggprocessen” får man upp ett antal varianter, som fokuserar på olika intressen, t.ex. finansiering, myndighetsutövning, entreprenadjuridik och så vidare. Begreppet ”byggprocessen” definieras av Terminologicentrum (Tekniska nomenklaturcentralen TNC) i bestämd form: ” Byggprocessen: process för att åstadkomma byggnadsverk”.
Men i praktisk tillämpning är byggprocessen inte entydigt definierad !

Utveckling av innovativa byggprodukter med akustikfunktion. Intervjuer om hinder och
möjligheter – Cementa AB, Christian Berner AB, Europrofil AB, «Företag»

1342
Sida 11(77)
2014-03-05

rapport

Figur 2. Byggprocessens olika skeden, schematiskt illustrerade av författaren. Intresset för
en innovativ byggprodukt kan bero mycket på vilket skede av ett projekt ”kunden” befinner
sig i. Drifts- och förvaltningsskedet har inte tagits med i modellen, men kan påverka intresset för en innovativ byggprodukt.

4. Intervjuer – sammanställning
De erfarenheter som kom fram i intervjuerna redovisas sammanställda och uppdelade efter
vilken typ av marknadsaktör som man refererar till. Denna uppdelning valdes för att den på
ett naturligt sätt svarar mot upplevda problem hos de olika aktörerna, där tillverkarna skulle
kunna bidra med innovationer. Den stämmer också ganska väl in på vilka skeden av byggprocessen som en innovation måste passas in. Men det betyder också att en del intervjusvar kan sorteras under en kategori och delvis beröra en annan. Intervjusvaren bör tolkas
sammantagna för att ge en bred belysning av ämnet för denna rapport.

Myndigheter, certifieringsorgan, branschinstitut
•

Samhället kan
o ställa tydliga krav i planprocessen och vid markanvisningar, så att man släpper in nya aktörer och sätter press på de ”etablerade” aktörerna att utveckla
sina lösningar och processer
o kan ge sina egna aktörer (t.ex. allmännyttan, lokalförvaltarna, statliga verk) i
uppdrag att driva ett kontinuerligt utvecklingsarbete i alla projekt, exempelvis
genom att anordna olika typer av tävlingar och ställa krav i förfrågningsunderlag m m. Se vidare under teknikupphandling / tävlingar i sista punkten
o kan säkerställa en effektiv kontroll av såväl bygghandlingar som utförandet
på byggplatsen. Erfarenheter från England och Wales (pre-completion testing) visar att en effektiv och objektiv kontrollverksamhet har en markant effekt på kvalitetsproblem och intresset för genomarbetade lösningar

•

Byggnader utformas nästan alltid individuellt, med påföljd att
o kommunerna och byggherrarna i praktiken ställer varierande krav
o erfarenheter från ett projekt är svåra att överföra till kommande projekt
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entreprenörerna har svårt att införa industrialiserade byggprocesser och använda standardkomponenter
i de fall man har försökt tillämpa ”plattformar” och kundanpassa dem har
följden ofta blivit sämre ekonomi än om man ”platsbyggt”

•

Gemensamma krav skulle möjliggöra industrialiserade lösningar som kan utvecklas över tid, med en konsekvent erfarenhetsåterföring. Det vore därför önskvärt om
o myndigheterna blir tydligare i sina regelverk och politiska beslut i övrigt
o kraven är samma i alla kommuner
o regelverken följer en konsekvent linje
o offentliga byggherrar leder utvecklingen och ställer tuffare krav på alla plan,
exempelvis som man gör på på energieffektiva byggnader
o myndigheterna och byggherrarna gör tätare kontroller i olika skeden
o nya eurokoder har försvårat produktutvecklingen därför att de anger fixa
dimensionskrav, myndigheterna borde engagera sig mer i utvecklingen av
dessa
det är svårt att komma överens om gemensamma byggregler, t.ex. inom
Norden (flera initiativ har tagits, men stannat upp, nu senast från SIS)
o en gemensam EU-standard för ljudklassning av bostäder och lokalers ljudmiljö skulle gagna bostadskonsumenterna, med A-F klassning motsvarande
energiklassningen.3

•

Universitet och högskolor bör få förutsättningar att utforma forskningsprojekt som
kan nå akademisk höjd i resultaten
o många problem är inte forskningsproblem, även om de är angelägna
o finansieringsformerna är besvärliga att hantera i dagsläget, tidshorisonterna
är för snäva (3 år räcker inte för att bygga upp ett forskningsområde)
o det tar tid att bygga förtroende mellan forskare och byggindustrin

•

Sveriges Bygguniversitet är en samverkansform som bidrar till att stärka den
svenska innovationsmiljön inom samhällsbyggandet. Sveriges Bygguniversitet är en
samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter inom
Chalmers, KTH, LTH och LTU som utbildar civilingenjörer V eller motsvarande.
o denna samarbetsorganisation ger forskarna möjlighet att föra sin talan med
en gemensam röst, vilket underlättar dialogen med andra samarbetspartners, till exempel vid satsningar på större nationella och europeiska forskningsprogram
o likaså kan Arkitekturakademin på sikt få en roll i innovationssammanhang

•

Branschforskningsinstituten är pådrivande och det kommer en del intressanta
förslag från dem, men
o tillverkarna har svårt att tillgodogöra sig många av dessa ”innovationer”
o kunskapsöverföringen från instituten till företagen kan bli effektivare

En ljudklassningsstandard för hela EU utarbetas 2013 inom ett europeiskt forskarnätverk, se www.costtu0901.eu.
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•

Branschföreningarna kan underlätta för sina medlemmar att nå ut med en produkt
genom att påverka systemfaktorer på högre nivå, t.ex. regelverk, avtal m m

•

Branschövergripande initiativ, med stöd av samhällsinstitutioner, kan påskynda
initiativ och samordning, som är svåra för enskilda företag att utveckla. Detta kan ge
innovativa tillverkare nya arenor att verka på. Ett sådant exempel är Nordic Built
Charter, med stöd av Nordisk Innovation (Nordiska ministerrådet):4
o avsikten är att den nordiska byggbranschen ska förenas kring hållbart byggande och utnyttja marknadspotentialen för hållbart byggande och energirenovering fullt ut
o Nordic Built-initiativet uppmanar branschen till att förena krafter, dra nytta av
existerande styrkepositioner och leverera de hållbara koncept som världen
efterfrågar. Ledande företag har redan tagit ett första steg i rätt riktning, och
nu uppmanas resten av branschen till att följa efter
o den 8 augusti 2012 undertecknade 20 toppledare från den nordiska byggbranschen Nordic Built Charter i Köpenhamn och visade därmed att de är
redo för förändring. De åtar sig att implementera 10 principer i sitt arbete,
och leverera konkurrenskraftiga lösningar för hållbart byggande
o ”Skanska stöder, utvecklar och marknadsför aktivt hållbara lösningar. För att
lyckas fullt ut, är det viktigt att vi involverar hela distributionskedjan. Vi betraktar Nordic Built som en arena där vi kan finna likasinnade leverantörer
och partners och samtidigt stärka vårt åtagande”, säger Staffan Haglind,
green business officer i Skanska
o den nordiska byggbranschen levererar redan en rad komponenter till lågenergibyggnader

•

Byggsektorns InnovationsCentrum (ingår nu IQ Samhällsbyggnad) beskriver en
möjlighet att bedriva innovationsarbete:
o att utveckla nya produkter, processer och tjänster – dvs. att skapa innovationer – underlättas och görs till lägre kostnad om tillgänglig kunskap används så långt det går. Att alla uppfinner samma hjul är knappast nödvändigt
och just inom byggsektorn är vi i den gynnsamma situationen att det mesta
av den nya forskningskunskap som skapas är öppet tillgänglig
o att nyhetsbevaka och hämta hem är därför en lika viktig aktivitet som att
själv skapa ny kunskap
o att delta; skapa kontakter, presentera vid konferenser, seminarier, workshops är många gånger ett billigt sätt att snabbt komma vidare i innovationsprocesserna
o (läs mera i sista avsnittet i denna rapport)

•

Certifieringsorgan, antingen hos branschföreningar eller institut, måste säkerställa
att granskning och godkännande av konstruktioner görs objektivt och noggrant, med
uppföljning av erfarenheter från praktisk tillämpning ute i byggnader
o en noggrann uppföljning och kontroll av såväl projekteringshandlingar och
utförande ute på byggarbetsplatsen har en kvalitetshöjande effekt; om man
vet att risken är stor för att fel uppdagas skärper man till egenkontroller m m

Byggvärlden 2012-08-10. Läs vidare på www.nordicinnovation.net
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I Storbritannien skärptes ljudkraven och kravet på kontroll dramatiskt 2004.
Ungefär hälften av byggprojekten väljer att göra detaljerade ljudmätningar i
färdigställda byggnader och myndigheterna kräver verkligen in dessa innan
slutbevis utfärdas. Inflyttning godtas inte av den lokala myndigheten innan
ljudmätningarna är inrapporterade. I övriga fall ansluter sig projekten till ett
frivilligt certifierings- och granskningssystem som kallas Robust Details5. De
slipper den obligatoriska mätrundan men måste i gengäld använda katalogdata och monteringsrutiner som godkänns av Robust Details tekniska kommitté. Tillverkningsföretag kan ansöka om att förtecknas i denna, men de
kräver in 30 fältmätningar från minst 3 projekt för att godkänna produkten
SINTEF Byggforsk i Norge driver ett system med byggfaktablad som också
kräver ett tekniskt godkännande. Byggbranschen använder dessa blad i stor
utsträckning och vid ansvarsfrågor är dessa blad vägledande för rätten

•

Försäkringsbolagen, som har överblick över skador som följer med vissa produkter, skulle kunna reagera snabbare och hårdare. De skulle stävja användningen av
olämpliga lösningar genom att snabbt justera premierna mot de risker som tas

•

Specialiserade företag: Ibland kan helt andra aktörer med krävande verksamheter
och djupa fackkunskaper bli drivande för att ta fram nya lösningar och till och med
vara centrala för hela projekt, exempelvis inom IT, fordon, energi, life science m fl.
Facebooks etablering i Luleå är ett exempel på en kund som tvingade fram utveckling av nya lösningar

•

Teknikupphandlingar och –tävlingar är något som exempelvis Energimyndigheten använder sig av för att
o göra industrin intresserad av nya lösningar, tidigarelägga marknadsintroduktion av nya produkter, öka intresset och vidga användningen av ny teknik
o som exempel värmepumpar, vattensnåla WC, vitvaror, belysning m m
o de som deltar får en gedigen kravspecifikation att utgå från (där ljud ofta är
ett delkrav) och inkommande tävlingsbidrag utvärderas noggrant
o detta ger alla tävlande en bra återkoppling och att delta i tävlingen ger ofta
en bra exponering mot intresserade parter till en relativt låg kostnad eller
eget arbete

Robust Details, http://www.robustdetails.com/. Katalog över godkända byggdelar och intern kontroll av utförandet.
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Byggherrar
Byggherrens	
  uppdrag,	
  mandat	
  
• Byggherrarna har egentligen stor makt, men utnyttjar den inte alltid fullt ut.
Det finns ett antal sannolika orsaker till varför det ser ut så:
o historiskt, 1947 fram till 1992, hade vi ett statligt ansvar för planfrågor m m
o kungliga Byggnadsstyrelsen var en stor och välordnad aktör på marknaden,
som satte ribban i branschen
o när planansvaret kommunaliserades och flera statliga aktörer bildades, så
splittrades ansvaret och byggherrekompetensen minskade allmänt

6

•

Byggherren representerar samhällets eller ägarens intressen i byggbranschen

•

Sett ur entreprenörens synvinkel är byggherren ”kung”, dennes kund och beställare

•

Men byggherren får inte alltid tillräckligt stöd ”uppifrån”, av olika skäl:
o samhällets mandat till allmännyttan / fastighetsbolagen kan vara otydliga
o samhället prioriterar generellt sett inte bygg- och fastighetsfrågor
o i den statliga förvaltningen saknas idag utpekat ansvar för byggherrefrågor
o man tillför för lite resurser
o man driver inte forsknings- och utvecklingsfrågor
o man kan ha problem med finansieringen som blockerar utvecklingsarbetet

•

Byggherren kan ha svårt att prioritera innovationer när andra problem upplevs som
mer akuta, t.ex. brist på kapital eller tid. Det kan ge byggherren motiv till att hellre
välja beprövade lösningar än nya

•

Generellt är det svårt för många byggherrar att diskutera frågor om långsiktig nytta,
upphandling, innovationer m m.
o byggherrar är ofta ”doers”, inriktade på dagliga frågor

•

Byggherrar kan känna sig begränsade i kompetens och tid. Det skulle vara bra
o om byggherren kunde tillgodgöra sig mer av tillverkarnas kompetenser
o om det fanns incitament för att kommunicera med rätt parter
o om byggherren kunde ta ett tydligare ansvar och leda projekten ”fastare”

•

I bostadssammanhang är beställarna ofta svaga, de deltar inte tillräckligt aktivt:
o partnering vore bättre då man bygger bostäder med viss upprepning
o byggherren kunde ta en aktivt ledande roll där
o utförandeentreprenad6 vore den bästa formen att upphandla bostäder med

En utförandeentreprenad karaktäriseras av att beställaren utfört projekteringen (tar fram bygghandlingar såsom ritningar
och beskrivningar) och därefter upphandlar en entreprenör som åtar sig att utföra arbetet som framgår av handlingarna.
Ersättningsformerna är vanligen att entreprenören utför arbetet till ett fast pris eller på s.k. löpande räkning. Om entreprenören anlitar underentreprenörer kallas denne generalentreprenör. Beställaren är då ansvarig för konstruktionen, och
entreprenören enbart för att utförandet blir i linje med av beställaren tillhandahållna handlingar. Det standardavtal som
gäller för utförandeentreprenader är AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader). För totalentreprenader, se not 7. Källa: Wikipedia. Se även www.rikstermbanken.se
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o

byggherrarna borde få förstärkning på teknik- och ledningssidan

•

Förluster värderas (viktas) oftast högre än potentiella vinster:
o man föredrar säkra kort
o köper man ett objekt på totalentreprenad vet man var ansvaret ligger i
slutänden
o man har ryggen fri mot sina chefer med flera

•

Byggherren har ibland svårt att motivera de investeringar som krävs för system som
ger förvaltaren fördelar i driftsskedet, eftersom betalningsviljan hos bostadskunderna bestäms av bostadens läge och standard i övrigt. Motsvarande kan gälla vid
produktion av lokaler, där verksamhetens nytta står i fokus, ibland kortsiktigt

•

Erfarenhet är inte alltid något positivt, den kan göra folk konservativa och mindre
kreativa
o därför är det viktigt att kombinera erfarna personer med andra, som tillför nyfikenhet, ifrågasättande och sökande efter nya infallsvinklar

Inköp	
  av	
  byggprojekt,	
  allmänt	
  
• Byggherrens primära uppgift är att handla upp projekten på ett bra sätt. Det finns
flera faktorer som i hög grad påverkar intresset för att ställa krav som driver fram innovativa lösningar:
o lösningar som sänker kostnaderna för byggnadens drift och de verksamheter som bedrivs (förvaltnings- och driftskostnader)
o lösningar som ger byggnaden förbättrad funktion, exempelvis mer tillgänglig, flexibel, praktisk, uthyrningsbar, miljövänlig och liknande
•

Kundperspektivet kommer inte alltid fram tillräckligt tydligt, det kan gälla i såväl lokalprojekt som i bostadsprojekt. Om inte slutkunden är med i processen får inte
byggherren rätt uppdragsförutsättningar. Ett otydligt uppdrag gör byggherrens roll
svårare.

•

Byggherren skulle generellt kunna lägga mer tid på behovsanalysen och att
kommunicera verksamhetens behov, vilka mål man har med ett projekt. Då skulle
man kunna styra de parter som ska genomföra projektet bättre. Vid komplexa verksamheter, exempelvis inom medicinsk industri, gör man noggranna analyser

•

En långsiktig offentlig upphandlare borde värdera att kostnader för drift, förvaltning och bristande effektivitet i själva verksamheten ofta är högre än byggkostnaderna

•

Varje projekt görs ’one-of-the-kind’, de är unika. Det gynnar inte innovationer:
o enskilda projekt kan inte bära utvecklings- och provningskostnader för att
säkerställa funktioner
o man väljer gärna säkra lösningar och produkter, särskilt vid tidsnöd
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o

man är obenägen att prova nya produkter om det finns risk för kostsamma
reklamationer

•

Man kan ändå vara benägen att chansa på andra produkter
o där risken för upptäckt är liten, t.ex. produkter som ska byggas in
o där bytet gör att man kan hålla sin budget eller öka sin marginal

•

Bostadsbyggandet har fastnat i en högkostnadsfälla, det finns inte tillräckliga
incitament att sänka byggkostnaderna. Det måste sättas press på branschen, men
då måste man också förstå vilka faktorer som driver upp priserna. Trots flera utredningar är prissättningen fortfarande obegriplig för utomstående. I Stockholmsområdet säljs lägenheter för mellan 70 000 kr/m2, ända upp till 100 000/m2 har förekommit

•

I ett försök att få fram fler bostäder med låga byggkostnader har allmännyttan
(SABO) upphandlat leverantörer av ”standardiserade” bostadshus. Men flera faktorer gör det svårt att säkerställa att det blir tillräcklig volym i beställningarna för att
kunna tillämpa en industrialiserad byggteknik fullt ut:
o valet av leverantör görs lokalt, bostadsbolagen har tre leverantörer att välja
mellan
o osäkert om man godtar en standardiserad utformning, man får göra vissa
anpassningar och tilläggsdebiteringar kommer att uppstå
o gestaltning och andra lokala arkitektoniska krav är svåra att tillgodose
o upphandlingen görs ändå styckvis, vilket inte ger upprepningsfördelar

•

Upphandlingen av entreprenören görs ofta under tidspress och med detaljstyrning:
o snäva tidplaner medger inte att man utreder helt annorlunda utformningar
o entreprenören kan inte påverka produkten tillräckligt på kort tid
o formuleringen ’eller likvärdig’ möjliggör i teorin utbyten på komponentnivå i
totalentreprenader men av tidsskäl kan det vara svårt
o stor risk att det uppstår olika typer av problem när man byter komponenter

•

Vissa byggherrar ställer speciella eller väldigt detaljerade krav
o exempelvis på vilka byggprodukter och leverantörer man ska använda
o kraven försvårar för entreprenörerna att använda sina egna industrialiserade
byggprocesser och egna standardkomponenter

•

Byggbranschen kan bli bättre på återkoppling av erfarenheter, t.ex. genom att göra
mätningar
o känner man exempelvis sin ljudisolering eller energiförbrukning får man
större incitament att ändra i sina krav och tekniska plattformar, om mätresultaten visar att det behövs förbättringar

•

Nya material öppnar för nya möjligheter och går att räkna hem mot olika besparingar, men entreprenören kan ändå förlora anbud på grund av att investeringskostnaden ökar:
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o

o

byggherren måste vara delaktig och acceptera merkostnader som motiveras
av minskade driftskostnader eller ökade intäkter, dvs se på totalkostnaden
över tid
exempel: med nya tunna material med extrem värmeisolering ökar den uthyrningsbara arean (tunnare ytterväggar) vilket kan ge högre intäkter, särskilt intressant där detaljplanen sätter snäva gränser, eller vid ombyggnader

•

Byggherrar som bygger återkommande och för egen förvaltning är oftast mer intresserade av ständiga förbättringar och innovativa lösningar än dem som bygger för att
sälja av, även om det finns goda exempel även bland sådana aktörer:
o detta är en av de stora nyckelfaktorerna när det gäller intresset för innovationer; att slutkunden måste ställa rätt krav
o slutkunden måste se nyttan med en ny lösning och väga den mot priset
o men stora byggherrar låser oftare förutsättningarna till vissa beprövade ”favoriter” eller interna standarder, vilket minskar intresset för nyheter

•

En byggherre kan ha som varumärke att bygga med god kvalitet, t.ex. därför att
man vill ha ”trogna” kunder som söker aktivt efter deras produkter när de ska köpa,
hyra eller byta lokal eller bostad, även om priset ofta är något högre än hos konkurrenterna

•

Byggherrar som projektutvecklar och bygger för försäljning, måste ta större risker
jämfört med offentliga aktörer
o man har inte råd att välja både hängslen och livrem
o man konkurrerar med olika ekonomiska spelregler som privat respektive offentlig ägare
o exempelvis betalar de privata byggherrarna ofta högre räntor på det kapital
som behövs för att bygga än de offentliga
o de privata byggherrarna kan även ha krav på högre avkastning och kortare
återbetalningstider

•

De aktörer som ”projektutvecklar” ett område bildar nya bostadsrättsföreningar under projektets gång. Det finns vissa logiska konsekvenser av att målet är att sälja direkt:
o man kan exempelvis prioritera flashig inredning m m som attraherar köpare
o man är konservativ med inbyggda delar såsom stomme och installationer
o man kan inte premiera lösningar som ger låga driftskostnader om man inte
får del av besparingarna
o man har ett incitament att välja billigare lösningar för att göra mer vinst, särskilt där de inte märks (inbyggda konstruktioner)
o man kan välja lösningar med hänsyn till garantitiderna, eftersom de styr vilken risk man tar (kort garantitid minskar risken för att skador hinner uppstå
eller upptäckas i tid för att motivera åtgärder eller kompensation)
o de första bostadsrättsinnehavarna är inte professionella inom bygg och kan
inte se igenom alla tekniska detaljer, de ser inte problemen i tid för att reagera
o man har således svaga slutkunder
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•

De byggherrar som bygger för egen förvaltning har ofta, men inte alltid långsiktighet
i sitt tänkande. Det finns till och med risk för att de väljer onödigt kostsamma lösningar utan att göra ordentliga analyser, för att vara ”på säkra sidan”

•

Långsiktiga partnerskap (där entreprenören bygger och förvaltar under lång tid, säg
25 år) kommer sannolikt inte in på bostadssidan, företagen är inte rustade för detta.
Denna form används främst för sjukhus och liknande, där genomförandetiden är
lång

•

Incitamentsavtal kan leda till suboptimering och stark drivkraft att maximera vinsten
inom "egen del"
o incitament leder inte till optimering av helheten om det inte finns en stark och
balanserad byggherre
o är incitamentet stort, uppemot 50% kring budgetpriset har förekommit, så blir
drivkraften för stor att sänka kostnaderna utan att se till konsekvenserna

•

Byggherrar lägger ganska lite tid på nyhetsbevakning. Men nyttan är tveksam, eftersom man kan ha svårt att övertyga entreprenörerna om att ta in innovativa produkter, särskilt som de då förväntar sig att man tar garantiansvaret för dessa produkter

•

Ett allmännyttigt bostadsföretag säger att de fungerar som byggherre och köper in
totalentreprenader som borde ge stor frihet i att välja lösningar, men att
o man anger vanligen företagets ”godkända” produkter för VVS, hiss, styr-och
regler osv för att få ”samma lösningar” och enklare underhåll
o man ritar inte alla detaljer
o entreprenörens frihet inskränker sig till utformning av praktiska lösningar,
t.ex. att välja prefab- eller platsgjuten stomme

•

En annan offentlig byggherre ser produkt- och produktionskostnader som helt ointressanta:
o den totala besparingen över tid är viktigast
o av miljöskäl kan man ibland godta extra kostnader
o då en innovativ produkt föreslås provas den i liten skala, t.ex. på en fasad eller i ett trapphus
o som stor aktör vill man att det utvecklas nya lösningar och är beredda att ta
vissa risker för att hjälpa tillverkarna och entreprenörerna att prova nyheter
o med 20 års avskrivningstid får man del av en förbättrad funktion, byggnaden
ska fungera i 50 år
o en högre investeringskostnad avräknas mot minskad förvaltningskostnad

•

Offentliga byggherrar samarbetar en del och byter information med varandra

•

Lagen om offentlig upphandling, LOU, gör att offentliga byggherrar måste skriva
funktionskrav och inte låsa utformningen till vissa namngivna produkter:
o projektörerna kan lämna förslag på produkt men de måste föreskriva ”..eller
likvärdiga”

Utveckling av innovativa byggprodukter med akustikfunktion. Intervjuer om hinder och
möjligheter – Cementa AB, Christian Berner AB, Europrofil AB, «Företag»

1342
Sida 20(77)
2014-03-05

rapport

o
o

•

man väljer helst kända produkter, men totalentreprenören har i princip rätt
att välja fritt så länge som man uppfyller funktionskraven
LOU kan begränsa utrymmet för innovationer, om man ställer krav som utgår från kända produkters fördelar och nackdelar

Byggherrar ställer krav på fel sätt:
o vilket skapar problem för innovativa lösningar som kan ha svårt att passa
inom de traditionella ramarna
o arkitekten kan krångla till byggnadens form och lösningar
o byggherren begränsar förfrågan till gamla beprövade lösningar, vilket ger
entreprenören för liten frihet att utforma smarta lösningar
o exempelvis kan för långa spännvidder i rum spärra ut en viss teknisk lösning, träbjälklag måste förstärkas med stål eller betong
o stora variationer i mått, veckade fasader och liknande kan fördyra prefabricerade volymelement med flera hundra procent, där en slät fasad skulle ge
mycket lägre byggkostnad än någon jämförande byggmetod

Entreprenadform	
  
• Affärsmodellen, upphandlingen i enskilda projekt (1:1) cementerar problemen i
byggbranschen

7

•

Entreprenadformen påverkar byggherrens möjlighet att ta en ledande roll
o det finns olika samarbetsformer7, de är ibland rätt svåra att förstå
o vilka ansvarsgränser gäller exempelvis vid ”delad totalentreprenad”, när ett
ventilationssystem ger för höga ljudnivåer, vem ska åtgärda bristerna?

•

Att ställa funktionskrav och lämna öppet för olika anbudsgivare att välja egna tekniska lösningar talar i princip för att man ska köpa in på totalentreprenad. Men det
finns andra faktorer som talar emot denna samarbetsform
o entreprenörer är bra på samordning men har inte alltid rätt förutsättningar att
översätta verksamheters behov till bygglösningar
o det är vanligt att en totalentreprenör ingår avtal med byggherren men sedan
överlåter på underentreprenörer att utföra själva arbetet
o underentreprenörer lämnar också pris, men hittar de en billigare lösning står
deras pris fast och en eventuell besparing kommer inte byggherren till godo
o byggprocessen blir inte transparent för byggherren och övriga parter

•

Totalentreprenader är inte bra för den långsiktiga funktionen, särskilt inte om garantitiden är kort
o med otydliga förfrågningsunderlag och upphandling med totalentreprenader
kan inga framsteg göras. Det beror på att livscykelkostnaderna inte räknas i

En totalentreprenad karaktäriseras av att entreprenören själv utför, eller låter för egen räkning utföra, projekteringen.
Beställaren har som underlag vanligen lämnat ifrån sig någon form av enklare handlingar, där krav på den tänkta funktionen framgår, men inte exakt hur något skall vara. Entreprenadformen kallas ibland pga detta för funktionsentreprenad. Det
standardavtal som gäller för totalentreprenader är ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten). Källa: Wikipedia. Även noter 6, 11.
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o
o
o

o

dessa, bara byggkostnaden. Sådana avtal medför att anbudet med lägsta
pris alltid väljs
när byggherren överlämnar ansvaret till en totalentreprenör förlorar man
mycket i kvalitet och driftsfördelar
någon förväntas lösa de problem som uppstår, men denne någon kan ofta
skjuta frågan ifrån sig till någon annan
tillverkarna fokuserar på att hitta kostnadssänkningar för att få avtal med entreprenörernas inköpare för att dessa i sin tur ska kunna vinna anbud på
lägsta pris
förbättrade funktioner, bättre hållbarhet och så vidare premieras inte om inte
byggherrarna och därefter entreprenadbolagens inköpare kräver dessa

•

Samverkan i tidiga skeden är avgörande för att lyckas med projekt. Om byggherren
skulle samla alla relevanta kompetenser i tidigt skede, inklusive entreprenören, så
skulle man ofta kunna välja nya och bättre lösningar:
o i tidigt skede kan innovativa lösningar utvärderas i samförstånd
o i så kallade partneringprojekt lägger projekten mer tid på planering och att
prova olika lösningar i samarbete med alla parter
o byggherren får en bättre produkt om man hittar den part som verkligen tillför
värde till processen, i stället för att gå omvägen via en totalentreprenör som
främst samordnar sina underleverantörer
o tillverkare av komplicerade produkter kanske inte alltid förstår byggherrens
behov, det kan finnas behov av en intermediär i projektet, t.ex. projektören

•

Byggherrar väljer ofta entreprenör på lägsta pris. Fokuseringen på priset medför att
o entreprenören måste lägga låga anbud i hård konkurrens
o rabatter hos leverantörerna kan rädda lönsamheten, se utredningen från
Byggkommissionen8
o stora entreprenörer med stora inköpsvolymer gynnas av systemet, små och
medelstora entreprenadföretag får inte ta del av rabatterna och måste ofta
handla hos grossister som ska ha sin provision

Risker,	
  garantifrågor	
  
	
  
• Det är svårt för byggherrar att få rätt mot en totalentreprenör vid en tvist
•

Det finns byggherrar som kräver ett viss material, exempelvis att ytterväggar ska utföras med betong, eller att inga lätta skivmaterial godtas. Detta begränsar förstås utrymmet för innovativa lösningar, trots att dessa kan fungera lika bra eller bättre

•

Att fokusera på garantier borde prioriteras högre av byggherrarna, gärna med kombinationer av driftsgarantier och låga driftskostnader:
o om byggherrarna skulle signalera detta tydligare i sina förfrågningsunderlag
skulle frågan lyftas hos entreprenörerna, som i sina anbud måste tänka på
detta

8

Byggsektorns struktur och utvecklingsbehov. www.byggkommissionen.com. J. Lutz; Gabrielsson E. Merparten av materialet i denna rapport är utdrag ur den statliga utredningen Från byggsekt till byggsektor SOU 2000:44.
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o

lagen om offentlig upphandling, LOU, ger stor frihet, byggherrarna kan ställa
olika typer av krav, däribland garantier
otydliga krav kan se enkla ut och ge lägre inköpspriser, men de medför ofta
större risk för fel och högre driftskostnader
byggherrar kan ibland försöka undvika överklaganden genom att inte ställa
alltför långtgående krav i förfrågningsunderlag, men detta ger olika problem i
senare skeden

•

Produktionen är inte rationell och bygghandlingarna är ibland inte fullständiga
o arbetsplatsen tvingas improvisera lösningar ute på bygget
o det finns för lite tid för byggherren att överväga innovativa produkter i det läget, såvida de inte löser ett akut problem
o vid tidsbrist eller planeringsmissar fokuserar man på en egenskap, t.ex. fuktljud-brand-hållfasthet-miljöpåverkan-värmeisolering, men missar någon av
de övriga egenskaperna

•

Byggherrarna borde vara mer uppmärksamma och göra tätare kontroller
o det nya PBL-kravet med kontrollansvarig kanske gör situationen något bättre

•

Vissa byggherrar godtar att entreprenören byter en föreskriven produkt eller konstruktion, men kräver omfattande tekniskt underlag för att godkänna att den nya
produkten används
o denna öppenhet är krävande, men bra för innovativa tillverkare eftersom
man håller dörren öppen för kreativa lösningar
o dock krävs ekonomiska resurser för att kunna genomföra tester och lämna
tillräckliga garantier

•

Byggherrarna borde styra hårdare så att de får rätt produkter
o byggbolagen (entreprenörerna) har stor frihet att pressa underleverantörerna
på pris
o kvaliteten blir då lidande eftersom arbetskostnaderna är svårare att påverka
o inte ens stora byggherrar reagerar rätt och i tid

•

En byggherre projektutvecklar och bygger för försäljning med en lång ansvarstid, viket innebär att de måste åtgärda fel och brister som uppkommer under uppemot 10
år och som inte kunde upptäckas under besiktningarna. Därför måste de bygga rätt
från början

•

Byggherrar kan vara ”visa av erfarenheter” och vara väldigt försiktiga med anledning
av att de måste ta ansvar för byggnaden under lång tid
o ett systematiskt inbyggt fel kan kosta många miljoner att åtgärda

•

Byggherrarna ser väldigt långa ledtider i byggverksamheten, där det tar lång tid att
utvärdera en ny lösning
o räknat från tidigt skede, via projektering, produktion och överlämnande till
kunden där man ansvarar för driften under garantitiden kan det gå 10-15 år
innan man känner sig trygg med en ny lösning
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Projektörer
Projektörernas	
  kompetens	
  
• Projektörerna är inte bra, de föreskriver ofta ineffektiva lösningar
o arbetsplatserna dömer ofta ut det som ritats, praktiska kunskaper saknas
o det är svårt för entreprenören att ifrågasätta de föreskrivna lösningarna öppet
o projektörer borde samverka med en erfaren platschef i alla projekt
o projektörer, både externa och hos entreprenörerna, vill inte träffa tillverkare
men de borde göra det eftersom tillverkarna känner sina produkter bättre
o projektörerna borde samarbeta mer med tillverkarna, men de är är istället
misstänksamma mot tillverkarna
•

Arkitekten är en svag länk i byggprocessen och får inte styra vilka produkter som
köps in:
o de produkter som arkitekten föreskriver byts ofta ut mot ”likvärdiga”, vilket
ligger i totalentreprenadens regelverk, men ger ofta sämre helhetsresultat
o arkitekterna är inte tillräckligt tekniskt kunniga, det finns stora skillnader mot
exempelvis i Danmark och Tyskland
o dessa problem är faktiskt lokalt svenska problem, det ser tillverkare som säljer på utländska marknader

•

Projektörer och teknikansvariga hos stora entreprenörer värderar tekniska lösningar, de är kompetenta och de ställer bra frågor till tillverkaren

•

Projekteringsingenjörer hos entreprenadbolagen har dock inte alltid har tillräcklig erfarenhet för att se helheten
o de kan föreslå en ny produkt som visserligen klarar ett angivet krav, men
missar på andra krav som man kanske inte har föreskrivit explicit

•

Tekniska kunskaper hos vissa konsulter och deras interna banker av ”lösningar”
som de utvecklat efterhand kan också betraktas som ”produkter”, de borde också
nyttiggöras oftare av entreprenörerna

•

Projektörer, konsulter och forskare kan ibland fungera som ”knowledge brokers”, de
bevakar nyheter inom sitt område och tar med sig sådana idéer som kan tillämpas i
projekt. För tillverkarna är det således viktigt att informera konsultledet om innovativa lösningar, även om de inte är den primära kunden

•

Byggbranschen är konservativ och det finns goda skäl till detta
o den fasta industrin utvecklar en produkt, bygger en fabrik, tillverkar och säljer
o byggbranschen bygger en ny fabrik varje gång
o då kör man hellre på kända lösningar

•

Projektörer upphandlas på pris och volymer av handlingar, inte på hur bra lösningar
de kommer med
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man premierar inte innovativa lösningar, snarare tvärtom
de kan visserligen ge kunden en bättre produkt
men de kan också innebära en ökad risk för konsulten, att denne hålls ansvarig för funktionen i slutänden

Hur	
  tekniska	
  egenskaper	
  bedöms	
  	
  
• Projekten köper in experter utifrån, t.ex. fukt-, brand- och akustikexperter på konsultföretagen
o entreprenören kan då förlora helheten i lösningarna
•

Bristande samordning ger olika problem och man har svårt att värdera innovativa
lösningar som löser problem på systemnivå
o den enskilde projektören ser inte dessa fördelar
o systembrister kan bero på att det är olika projektörer som bestämmer exempelvis bärande bjälklag, hur det ska avjämnas och vilka installationsutrymmen som behövs
o det är ofta anslutningarna som ger problem, även om produkten tar bort bieffekter på komponentnivå
o det här är systemfrågor

•

I utförandeskedet (byggskedet) reagerar platschefen ofta på systembrister som
borde märkts vid projekteringen, men hen kommer in för sent för att ändra

•

Felaktigheter uppstår ofta när olika system måste samverka; t ex värmeisolering,
brandskydd, transportkrav och ljudprestanda. Här finns utrymme för innovativa lösningar från projektörer och kanske även från tillverkarna

•

Projektören får inte styra vilka produkter som köps in i slutänden, därför att
o entreprenörens inköpare bromsar i slutänden och börjar leta alternativa lösningar och produkter, utan att förstå eller ens vilja förstå de funktioner som
föreskrivits av projektören (exempelvis vibrationsdämpning)
o inköparna jämför äpplen och päron
o man får ”garantier” av andra leverantörer utan att det är helt klart vad det är
som de garanterar
o detta ökar risken för att det blir fel och att efterkostnaderna ökar

•

Entreprenörer kan ibland visa upp produkter som sägs vara likvärdiga, som inte håller när projektören gör en närmare granskning. Detta skadar förtroendet

•

Professionella privata byggherrar förbehåller sig normalt rätten att godkänna byten
till andra produkter, medan byggherrar i offentlig upphandling måste godta alternativ
som kan visas uppfylla de krav som ställs

•

Tillverkaren av en produkt med en speciell funktion måste själv ta fram jämförande
exempel för att visa projektörer och inköpare vad som kan gå fel och vad en garanti
egentligen innebär
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o

en positiv trend är dock att vissa inköpare har börjat efterfråga garantier på
en samlad konstruktion, t.ex. en golvkonstruktion, och vill köpa alla komponenter från en tillverkare för att slippa gränsdragningsproblem

•

Brister i provningsrapporter är vanliga, t.ex. med vad som egentligen har provats
och med vilken provningsmetod
o det är svårt att veta vilka produkter man ska ha förtroende för med enbart
laboratorierapporter som grund
o man vill gärna se fältmätningar också, för
att se att produkten är ”fältmässig”

•

Engångsbyggherrar blir oftare lurade än flergångsbyggarna, som lär sig att skriva
kraven snävare för att undvika problem. Det borde projektörerna tänka på i sina
uppdrag, vem är mottagaren, hur styrs projektet
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Tillverkare
Mötet	
  med	
  kunden	
  
• En innovatör och tillverkare måste förstå vem som är kund, vilken process denne
har och vilka problem som ska lösas
o det krävs mycket förberedelser innan man ska träffa sin första kund
o att vara väl påläst och förstå ”spelreglerna” är ”måsten” för en tillverkare vid
möten med tilltänkta kunder
o många frågor kan tyckas ligga utanför tillverkarens ansvar, men de kan avgöra vilket intresse kunden visar i slutänden
o man måste styrka att den innovativa produkten löser kundens problem, helst
utan att skapa nya följdproblem och gärna så att totalkostnaden sjunker
o börjar man leverera för tidigt kan man få svåra ansvarsfrågor att reda ut, eller så blir det ingen affär därför att man inte kan svara på kundens frågor
•

En duktig tillverkare, som klara att lösa kundens behov och håller hög nivå även när
det krisar, vinner kundens förtroende på sikt. Det kan ge affärer även då konkurrenter kan erbjuda ett något lägre pris eller andra fördelar. Kunderna har gott minne när
det gäller dåliga erfarenheter

•

Innesäljare har till stor del ersatt kundbesöken
o det är viktigare att säljaren är kunnig och
lämnar bindande svar direkt, än att de besöker kunderna på plats
o svarstider har blivit viktigare, även små
fördröjningar kan leda till en missad order

•

Tillverkare av innovativa produkter som har en
systemfunktion får ofta förklara hur produkten ger
effektivare totallösningar
o exempelvis beträffande installationer, logistik på arbetsplatsen osv
o entreprenörerna frågar för sent, vad tillverkarna kan bidra med i projekten
o tillverkarna skulle kunna bli mer offensiva mot entreprenadföretagen och berätta om goda exempel på hur man har kunnat bidra till bättre totallösningar
o de stora riksentreprenörerna utnyttjar sina leverantörers kunskaper i olika
grad, detta kunde bli bättre

•

En innovativ produkt som kan sättas in direkt i befintlig process har det lättare, än
om produkten kräver ändringar i kundens process för att komma till sin rätt
o om produkten är billigare än konkurrenterna är den intressant för projektinköparna
o om produkten löser ett akut problem utsätts den inte för samma kritiska
granskning och konkurrens, t.ex. en tunn stegljudsdämpande matta i trapphus där man glömt hålla undan för övergolv vid platsgjutningen
o vill man exempelvis ersätta undertak med en enklare ytbehandling måste
man hitta andra utrymmen för installationer osv, ”det blir för krångligt”
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•

I centrala avtal kan tillverkare ibland få order därför att inköparna har klarat av att
värdera totalkostnaden och inte bara materialkostnaden, d v s
o man tar hänsyn till exempelvis förkortad arbetstid, bättre arbetsmiljö eller
förenklad logistik med den nya produkten
o detta gäller i centrala avtal, mer sällan i lokala avrop från byggplatsen

•

Tillverkare måste vid centrala inköp kunna styrka egenskaper i sina produkter, t.ex.
att de uppfyller gällande normkrav (tillgänglighet, hygien, beständighet, brand, ljud,
fukt, termisk isolering osv)
o att godkännas av Sunda Hus, BASTA och inköpsavdelningens egna miljöexperter krävs idag
o men i offentlig upphandling kan det hända svårförståeliga saker, där bedömningarna kan vara rent osakliga

•

I lokala inköp (projektvisa) är man oftast inte lika nogräknade med dokumentationen

•

Hög innovationsgrad kan uppfattas som att en tillverkare är krånglig
o särskilt grossisterna vill inte ha för höga krav på sina återförsäljare, som ska
kunna lagom mycket om många produktslag

•

Tillverkarna upptäcker ibland undermåliga lösningar i ritningar m m, och underrättar
entreprenören om detta. Det ger god renommé, man uppfattas som en partner

•

Pris, leveransvillkor, garantier, lagerhållning och logistik prioriteras
o vid upphandling, årsavtal och liknande på central nivå
o där diskuterar man sällan produkternas tekniska egenskaper

•

Tekniska egenskaper efterfrågas på lägre nivå, från produktionen, när projektens
inköpare ska göra en upphandling mot vad som är föreskrivet i bygghandlingarna

•

En innovativ lösning som ger en bättre funktion i färdig byggnad men som inte påverkar monteringstiden och ackordet är svår att sälja till en entreprenör

•

En innovativ lösning som ger lägre pris eller sparar in tid är intressant för en entreprenör, men lösningen kanske inte tillför den färdiga byggnaden något värde vilket
gör att byggherren inte blir intresserad

•

Man måste tänka på vem som har nytta av en förbättrad produktegenskap

•

Man måste förklara hur kunden ska ändra i sina processer för att utnyttja den innovativa lösningen och då även kunna svara på följdfrågor som uppstår. Det är krävande och tar tid att hitta bra svar på alla frågor

•

Personliga relationer är viktigare mot återförsäljarledet än de stora entreprenörerna

•

Priset är mycket viktigare än leveranstiderna
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9

•

Tillverkare som förstår sina kunders situation på djupet och kan erbjuda lösningar
som ger dem synliga förbättringar, har framtiden för sig. Men det kan ta tid att nå ut
med sådana innovationer, särskilt om nyttan finns på en systemnivå och kräver att
kunden ändrar i övriga produkter och rutiner

•

Innovationer kan ibland handla om annat än själva produkten, t.ex. emballage, sätt
att packa och leverera som underlättar på byggplatsen. Om man planerar behöver
inte en färdigmonterad produkt ta större plats än om man skickar den i delar som
ska sättas ihop på byggplatsen. Sådana nyheter är tacksamma att visa för kunder

•

Ljudegenskaper är svåra att kommunicera till kunder, man måste göra många förbehåll för montering och inverkan av anslutande konstruktioner. Kunderna tycker
inte att tillverkaren tar ett komplett ansvar för produkten, men det går ju inte om man
inte får styra över hur den används (byggs in) 9

•

En tillverkare av en innovativ byggprodukt måste utbilda föreskrivande led, så att de
utnyttjar fördelarna när de ritar. Man kan genomföra seminarier för arkitekter, konstruktörer, akustiker m fl. men seminarierna måste hålla hög nivå för att locka folk

•

Arkitekter och föreskrivare har en svag ställning i Sverige, jämfört med Norge och
Danmark där föreskriften gäller, dito Tyskland. Byten av material är därför vanligare
här än i grannländerna, England har samma problem som Sverige, entreprenören
är den som bestämmer vad som används i byggnaden. Det här gör det svårt för oss
tillverkare, vem ska vi vända oss till?

•

En tillverkare som utvecklar någon form av hybridlösning, där man använder olika
material, kan få andra emot sig, av olika skäl. Exempelvis kan kombinationer av trä
och betong vara svåra att ”sälja in”, medan kombinationer av stål och betong kan gå
lättare. Inte lätt att förutse var det finns egenintressen som blockerar nya lösningar

•

Det finns flera nålsögon som en ny produkt ska ta sig igenom för att nå marknaden.
Tillverkaren måste vara beredd på att det tar tid, 5-10 år är inte ovanligt

•

Att en produkt kan vara bra sett ur förvaltarens/byggherrens perspektiv får oftast
inte genomslag utan den byts bort mot billigare men inte lika bra produkter under
byggprocessen, om entreprenadformen tillåter tekniska byten

•

Vi tillverkare kan inte bara skylla problem på byggbranschen i stort, vi kan förbättra
oss på flera punkter. Innovativa produkter kan misslyckas därför att de inte löser
kundens problem, att deras egenskaper inte kommuniceras på rätt sätt till kunderna
eller att de är för dyra

•

Varför bygger inte industrin fler koncept och ställer ut på mässor, som bilindustrin,
för att se om det finns intresse hos kunderna?

Boverkets handbok ”Bullerskydd i bostäder och lokaler” (se not 1) och beräkningsmetoderna i SS-EN 12354 (www.sis.se)
ger vägledning om hur en viss produkts egenskaper ska hanteras i byggnad, där flera byggdelar samverkar
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•

I mötet med kunderna är det tre faktorer en tillverkare måste klara att bemöta:
o pris: entreprenörerna tror alltid att något alternativ är billigare.
o attityd: man är rädd för nya saker.
o okunskap: man är inte nyfiken och tar inte reda på fakta

•

När vi kommer med något nytt måste RELATIONEN vara bra, dito PRISET

•

Det räcker inte att ha en bra produktidé. Man måste visa att företaget har är uthålligt
och har goda värderingar (t.ex. samhällsnytta, god arkitektur, miljöpåverkan, etiska
aspekter m m). Kunderna måste känna att företaget är kompetent och uthålligt

•

Slumpen kan ibland avgöra vilket byggmaterial eller vilken byggprodukt som tas in i
en teknisk plattform. För att vinna måste man köpa lotter, dvs man måste ständigt
försöka få intresse för en produkt vid olika tidpunkter, har man tur kommer man rätt
efter ett tag

•

Ett politiskt initiativ kan öppna dörrar, t.ex. då man vill öka byggandet i trä och att
markanvisningar paras med villkor om att man ska bygga i trä. En tillverkare kom in
helt rätt med sin produkt och de hade en affärsmodell (plana träelement) som entreprenören kunde kalkylera och arbeta med, ungefär på samma sätt som de betongelement de var vana vid

•

När en tillverkare börjar sälja direkt till slutkund och går förbi något eller några led,
t.ex. arkitekter och tekniska konsulter (projektörer) samt entreprenörer, då kan det
ge fler affärer, men också många motståndare

•

Problemet med vem som är ”Kunden” måste en tillverkare tänka igenom:
o man måste bedöma vem som får nytta av en innovativ produkt
o vem som ska betala i slutänden

•

Något måste göras för att få tillverkarna med i hela processen, deras kunskaper kan
inte ersättas av övriga parter

•

Tillverkarna har inte alltid rätt kunskaper om montering på bygget, exempelvis fönstertillverkare som inte kan eller vill ta ansvar för täthet mellan karm och vägg. I ett
tätare samarbete kan sådana kunskapsluckor hanteras effektivare

Hur	
  initieras	
  utveckling	
  av	
  nya	
  produkter	
  
• Innovationer är ibland helt nya idéer som går att utveckla, men ofta rör det sig om
förbättringar av befintliga produkter. Båda vägarna leder till effektivare lösningar
•

Kanske kan delade utvecklingskostnader vara en morot för att få in tillverkare i ett
samarbete och få bra priser, även om volymerna inte är så stora

•

En del tillverkare är organiserade för att ta fram innovationer och driva fram dem
o produkterna ska samverka på rätt sätt, med tanke på ljud, brand, fukt, statik,
arbetsmiljö, miljöpåverkan, byggkostnader m m
o produkterna måste testas regelbundet
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o

man måste göra förstudier och prova marknadens intresse

•

Att ta in experter ihop med en ny produkt kan vara ett bra sätt att implementera en
innovation i den egna organisationen

•

Det gäller att ställa rätt krav även inom tillverkningsföretaget. Som exempel, när det
gäller självkompakterande betong (SKB eller SCC) kanske man ställde onödigt
hårda krav i Sverige. I Danmark blev en lite lättare SKB-produkt en stor framgång

•

Vi blir ofta tillfrågade om att hjälpa entreprenörer att lösa olika typer av problem,
vanligen under byggskedet. Normalt löser vi problemen med befintliga produkter
som tillämpas på ett smartare sätt

•

Tillverkare får ibland vara med och utveckla komplexa lösningar, t.ex. fasadsystem,
där man har haft skador eller andra dåliga erfarenheter, där kostnaderna kan minska

•

Problemlösning åt kund kan vara en anledning till att en tillverkare utvecklar en ”lösning” som sedan utvecklas till en ”produkt”. Men det visar sig ofta att upprepningsvinsten uteblir, lösningen var bra i ett projekt men fungerar inte lika bra i andra projekt. En lösning som utvecklats till en viss kund kan därför leda till
o att man ”står med” en ny produkt, lite oplanerat
o att man hamnar i en återvändsgränd, lösningen är inte långsiktigt lönsam,
den fungerar bara inom ett smalt tillämpningsområde

•

Vi bedriver knappast någon systematisk utveckling av nya produkter
o oftast blir det ”trial and error”
o vi lanserar ett nytt koncept och ser om kunderna nappar

•

Vi har flera exempel på nya koncept som har lyckats
o men det har tagit lång tid för kunderna att tillgodogöra sig fördelarna
o bäst går det om produkterna föreskrivs i tidigt skede, så att projektören utnyttjar fördelarna och minskar kostnader på andra delar (systemfördelar)
o i sent skede är det svårare att få gehör för ”nya” produkter

•

Vi har lanserat nya produkter som vi verkligen har trott på
o men efter flera års bearbetning har vi varit tvungna att lägga ned dem därför
att kunderna inte har litat på att de fungerar. Kanske har vi inte tagit reda på
orsakerna tillräckligt noggrant

•

Ibland är det ren tillfällighet att vi skapar en ny produkt, exempelvis när ett annat företags innovation öppnar en möjlighet även för oss
o exempelvis kom det en kraftfull batteridriven och handhållen motorenhet,
som vi kunde modifiera efter våra produkter, som även entreprenörerna värderade med tanke på arbetstid och arbetsmiljö

•

Vi som tillverkare kan ”smyga in” nya små eller stora nya lösningar i projekt, ibland
utan att berätta om det för kunden
o vi vill veta vad som fungerar

Utveckling av innovativa byggprodukter med akustikfunktion. Intervjuer om hinder och
möjligheter – Cementa AB, Christian Berner AB, Europrofil AB, «Företag»

1342
Sida 32(77)
2014-03-05

rapport

o
o
o

10

vi måste prova optimerade lösningar för att jaga kostnader
men det tveksamt om vi verkligen får veta hur och varför någon chansartad
ändring fungerar, utvärderingen är ju oklar
att ”implementera” en ny produkt i ”produktionen” kräver mer än att bara
säga ”det gick ju bra i detta projekt”, man måste utvärdera effekter och utbilda sin personal i vad som är ändrat

•

Innovationer är inte alltid en ny produkt
o ett antal problem kunde elimineras genom att fönster monterades på fabrik i
liggande ytterväggselement istället för på byggplatsen
o ihåliga betongelement fungerar bra som båtbryggor med några enkla tillägg,
för att ta några exempel på nytänkande

•

Projekten blir allt större. Det blir därför svårt att prova nya lösningar, skalan är för
stor för att man ska kunna ta någon risk. Detta hämmar utvecklingen

•

Varför svarar inte svenska tillverkningsindustrin snabbare på kundernas behov?
o detta öppnar för andra aktörer, t.ex. utländska tillverkare
o fönsterindustrin är ett exempel, där innovationer i hög grad har legat hos
glastillverkarna men inte hos dem som bygger kompletta fönster

•

Ibland satsar en tillverkare på en produkt som man tycker borde sälja bra
o medan det senare visar sig att en annan produkt som man knappt satsat
något på säljer mycket bättre
o uppenbarligen känner man inte till sina kunders behov fullt ut
o som exempel kan nämnas en trafikbullerskärm med ljudabsorbenter på ena
sidan, som inte sålt bra, medan en liknande produkt fick gehör på att dess
yta gav ett skydd mot graffitti

•

En tillverkare kan vara ganska beroende av andra aktörer för att komma in med sin
produkt. Detta är inte alltid lätt att förutse

•

Händelser i omvärlden kan öppna dörrar åt våra produkter,
o exempelvis efter terrordåd, där en ny produkt eliminerade en risk som fanns
med befintliga lösningar
o nya krav ger nya marknader, t.ex. på miljösidan. Förändringar ger möjligheter

•

Olika faser i en produkts liv och vilka krav de ställer på tillverkaren beskrivs på ett bra
sätt i en modell som hämtats från USA och anpassats till svenska förhållanden av Innovationsbron i Lund10. Deras modell används nu av ALMI-bolagen och kallas för Fokus Affärsutveckling. Analysverktygen delas in i ett antal etapper, enligt följande översikt. Den bifogas här i förminskad form, men kan laddas ned från deras hemsida.

Fokus Affärsutveckling. www.almi.se
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Immaterialrättsligt	
  skydd,	
  kopiering	
  
• Det är svårt att patentera varianter på vanligt förekommande huskonstruktioner, det
vi tillför är ofta förbättringar av befintliga lösningar
o det finns dock produkter som vi söker mönsterskydd för
o det är dock svårt att göra något åt intrång, processer kostar för mycket
•

Produktcertifieringar kan ge visst skydd mot kopiering, förutsatt att kundernas kunder efterfrågar sådana

•

Entreprenörerna kan ibland ”efterhärma” en publicerad lösning
o men köper in materialen från andra tillverkare
o ibland kopierar man även redovisade produktegenskaper, utan att kontrollera att de valda materialen är likvärdiga och utan att känna till förutsättningarna för exempelvis de ljudvärden som redovisas
o det är svårt att motivera utvecklingskostnader och tester när man inte har ett
fullgott IPR-skydd

•

Plagiat dyker upp då och då, oftare från internationella tillverkare än inhemska

•

Som tillverkare kan man inte ingripa, vi driver inga processer
o att processa med en kund skulle kosta mer än vad man kan tjäna på att få
rätt, i långa loppet

•

Vi använder olika typer av certifieringar för att styrka kvaliteten i vår produkt
o t.ex. typgodkännande, P-märkning, ETAG m fl
o vi gör tester hos oberoende institut av samma skäl

•

Tillverkare kan inte agera polis och kan inte ”anmäla” fel, inte ens direkt farliga utföranden

•

Svårt att ta patent är nog en begränsande faktor för att investera i innovationer:
o särskilt om man redan har provat i ett bygge
o kopiering vanligt förekommande, svårt att beivra
o mönsterskydd kan fungera en tid, men sedan måste man göra ändringar och
då förfaller skyddet, så det blir snabbt inaktuellt

Garantier	
  
•

Både entreprenörer och byggherrar kan vara rädda för nya produkter och material
o de minns ett antal omfattande problem, exempelvis med blå lättbetong (radon), flytspackel (kasein, formalinemissioner) och på senare år enstegstätade fasader (mögel) som var gjorda för stenstomme men som sattes på lätt
stomme med organiska material (träreglar, kartongklädda gipsskivor)
o på akustiksidan har en del produkter slutat fungera efter en tid, t.ex. för att
gummidetaljer inte håller sin form och elasticitet, t.ex. stegljudsremsor
o att lägga om klinkergolv som sprickr eller parkettgolv som knarrar i ett par
hundra lägenheter vill man inte göra flera gånger
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o
o

fel blir dyra att åtgärda om produkterna är inbyggda, t.ex. avloppsrör i golv
därför är omfattande och tydliga garantier väsentliga för att byggherrar och
entreprenörer ska våga prova nya produkter, särskilt om de byggs in

•

När kunden ställer skarpa kvalitetskrav och gör kontroller på vår fabrik, så får vi en
feedback som kan vara jobbig på kort sikt men som uppmuntrar oss att driva utveckling på alla plan

•

När man presenterar en innovativ produkt får man alltid frågor om:
o vad kostar den?
o är den testad, beprövad?
o vilka garantier lämnar ni?
o referenser?
o det är inte så lätt att besvara dessa frågor när man står med en ny innovativ
och därmed okänd produkt i handen
o någon måste våga vara först ut med att prova produkten
o man kan försöka informera via seminarier m m, men det är svårt, folk är
skeptiska och vill inte ta risker

•

När man kommer med nytänkande och innovativa lösningar, då har kunderna en
tendens att ställa högre krav på dem än på befintliga lösningar
o krav på nya produkter följer alla eurokoder och ISO-standarder som finns
o medan äldre lösningar som används av hävd inte underkastas samma krav
o detta märks tydligt i offentliga upphandlingar
o undantaget är om man kan lösa ett akut problem på bygget, då ”glömmer”
man alla krav som tas upp på högre nivå, det öppnar en marknad för mindre
seriösa konkurrenter som lovar runt och håller tunt

•

Man måste ha marginal i företaget för att kunna ta motgångar och göra små förbättringar efterhand
o ett enda fel kan kosta stora belopp

•

En produkt som inte är noggrant dokumenterad är oftast billigare
o den behöver ju inte bära kostnader för provningar, handböcker, garantier m m

•

Garantier och tester är nyckelord för obeprövade produkter
o en tillverkare av en innovativ byggprodukt måste vara beredd att lämna bra
garantier, förutsatt att kunden köper alla komponenter från samme tillverkare

•

Systemgaranti förekommer ibland att vi måste lämna, att systemet uppfyller kravet
intygas av oss förutsatt att kunderna (t.ex. underentreprenörer) använder våra komponenter

•

Det förekommer att tillverkaren tvingas ta ansvar för hela funktionen, även då entreprenören använder någon eller några komponenter från andra företag, t.ex. värmeisolering, träreglar, stålreglar och liknande som anses likvärdiga våra

•

I Norge är man tuffare än i Sverige, man vill se tester som är gjorda på förhand
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o

i Sverige är man mera godtrogna, möjligen testar man i efterhand, man
chansar mera

•

Vi har en patentportfölj, men det är svårt att skydda alla delar av systemet. Det är
knappt det lönar sig

•

Vi skyddas till viss del mot konkurrens av sämre och billigare produkter genom att vi
även har kunskaper som kommer beställarna till del, detta är också allmänt känt
bland beställarna

•

En liten innovatör skulle behöva hjälp med att lämna garantier, så att han kan stå för
eller återförsäkra sina garantiåtaganden under hela garantitiden, ungefär som Exportkreditnämnen gör för exportprodukter. Då skulle kunderna ha större tilltro till nyheten

•

Garanterade långtidsegenskaper och möjligheter att få service och underhåll även
efter en längre tid är viktiga exempelvis för styr- och reglerprodukter i tekniska installationer. Leverantörerna måste ha hög trovärdighet, att de finns kvar i morgon

Kundernas	
  lojalitet	
  med	
  inköpsavtal	
  
•

Har vi hjälpt till att ta fram en lösning på ett problem i ett visst bygge får vi normalt
även ordern från byggplatsen, särskilt om de har ont om tid

•

Vi deltar ibland i andra företags centrala utveckling, där vår produkt ingår som en
komponent
o men då kan det inträffa, att entreprenörens centrala inköpare i slutänden väljer en annan leverantör, trots att vi deltagit i utvecklingen
o ”med sådana vänner behöver man inga fiender”
o man ställer väl upp nästa gång också, men man satsar kanske inte fullt

•

Entreprenörer är ambitiösa på central nivå (inköp och teknik) men när det kommer
till priset så är det alltför vanligt att de köper vid sidan av trots allt

•

Hög utvecklingstakt med nya erbjudanden, snabb service och smarta lösningar på
kundernas problem bidrar till att vi får order, även då man i princip hade kunnat byta
ut våra produkter mot ”likvärdiga”

•

Kommunikationen mellan byggandets aktörer om konsekvenserna av att byta
material borde bli bättre
o i Norge och Danmark följer man föreskrivande led (inritade produkter) i
högre utsträckning än i Sverige, detta gäller även på ljudsidan
o exempelvis kan en undertaksmontör byta till ”sin” undertaksprodukt utan att
få projektörens godkännande, bara den uppfyller samma ljudabsorptionsklass
o men man riskerar att missa andra egenskaper, som inte täcks in av klassningen, t.ex. ljudabsorptionen vid låga frekvenser
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o

därtill kan produkterna vara mindre tåliga, svårare att montera eller gömma
installationer bakom

•

Efterkontrollen är för svag, det är för lätt att byta ut produkter
o detta drabbar tredje man, som inte kan påverka vilka produkter som byggs in
i huset
o starkare konsumenter skulle gynna de seriösa tillverkarna
o tillverkarna har svårt att agera poliser eller marknadsföra direkt mot bostadskonsumenter

•

När man som tillverkare blir utvald som strategisk leverantör till en husproducent eller entreprenör och får delta i dennes planering
o så kan man nyttiggöra idéer och lösa problem på ett helt annat sätt än när
man bara säljer till grossister
o försäljning till enskilda byggprojekt är ofta röriga, man ställer inte rätt krav,
det är ur den synvinkeln bättre att avrop kommer från en kompetent inköpare
o av tidsbrist görs dock lokala inköp oftast utan anbudsprövning m m, vilket
underlättar försäljningen, särskilt om man inte har centrala avtal
o …eller om man saknar dokumentation, garantier m m
o ett problem är att en grossist ofta tillåts leverera en "likvärdig" produkt som
de har i lager eller har bättre rabatter på, istället för den föreskrivna produkten
o sådana byten medför att det blir oklart vem som ska ta det övergripande ansvaret för funktionen

•

Harmoniserade krav inom EU skulle underlätta för oss tillverkare
o konkurrenterna styrker inte alltid sina egenskaper, det är vi säkra på
o entreprenörerna köper av andra tillverkare, som får smita förbi de kvalitetskrav med mera som vi fick, utan att behöva ta motsvarande kostnader för
dokumentation

•

Tillverkare kan ibland driva egna krav som inte fungerar i resten av branschen, t ex
o när den svenska fönsterindustrin kräver att fönster ska placeras i djupa nischer i ytterväggarna för att inte ta skada av klimatet
o i Norge placerar man fönstren i liv med fasaden och där är knappast mindre
fuktigt eller kallt
o detta öppnar för utländska tillverkare som inte ställer den här typen av krav
på hur deras produkter ska monteras för att garantier m m ska gälla

•

En del entreprenörer försöker köpa tillverkarens komponenter, dela upp leveranser,
montera själva och så vidare. Men allt oftare får man sälja en komplett leverans, där
leveranstider och garantiåtaganden spelar en viktig roll om priset inte är avskräckande

•

Lycksökare i branschen kan i princip få order på att bara lova en kort livslängd och
lämna en kort garantitid. Detta drabbar kunden, det kan ta 5-10 år innan problemen
dyker upp, t.ex. utslitna rör som börjar läcka
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Vad	
  kôster	
  det	
  och	
  varför?	
  
• Prisbildningen kan vara komplicerad
o tillgång till arbetskraft, transportkostnader m m kan variera inom landet
o exempelvis varierar priset på prefabricerad betong mer än för platsbyggt,
därför att priset beror på beläggningen i fabriken (och avståndet till byggplatsen)
o därför kan det vara svårt att räkna hem investeringar mot framtida vinster
o riktigt smarta produkter blir snabbt dyra, marknaden styr priset snarare än
produktionskostnaden och investeringen ska tjänas in så snabbt som möjligt
•

En helt ny innovativ byggprodukt är lättare att introducera hos en entreprenör om
man lämnar en bra rabatt till ett pilotprojekt, för att minska risken för den som vill
och vågar vara först att använda den

•

Licenskostnader till en innovatör som står bakom en ny produkt, kan bli betungande
o det kan vara svårt att beräkna underlag för royalty m m

•

Dålig produktivitet i fabrikerna är ett stort problem i vissa tillverkningsföretag
o priserna har nära fördubblats på 10 år för vissa produkter
o det är inte hållbart

•

Att hitta bra förslagskonstruktörer är svårt för tillverkningsföretagen, det är ett gemensamt branschproblem
o vi söker därför estniska eller indiska ingenjörer, de gör relativt bra jobb,
o men kunskaper om byggbranschen och språkbarriärer tar tid att övervinna
o tidsskillnader kan ibland nyttjas konstruktivt, de tar vid när vi går hem och på
morgonen har vi ett färdigt förslag att skicka till kunden

•

Tillverkarens centrala avtal med entreprenören är ett växande problem, därför att
pappersfloran blir allt besvärligare att hantera och kostar allt mer
o miljökraven är administrativt krävande

•

Lägre driftskostnad och fler funktioner är svåra att sälja in. Kunderna inte beredda
att betala för mervärden

•

Inköparna ”glömmer” ofta att räkna in kostnader som tillkommer på bygget
o exempelvis när man jämför en platsgjuten stomme med prefab, så måste
man räkna kostnader för alla provisorier som behövs i platsgjutningen, som
man slipper med prefab
o regnvatten som läcker in i prefabhus, luftläckage som måste efterlagas,
överhöjda bjälklag som måste korrigeras med dyrbar avjämningsmassa…
o kalkyler på m2 elementkostnad går inte att jämföra rakt av

•

Underkapacitet hos en tillverkare driver snabbt upp priset, detta skadar förtroendet
hos entreprenörerna

•

Man försöker öka marginalerna på olika besparingar, t.ex. minskade godstjocklekar,
byte till plast istället för plåt osv. De här bytena har gett många kvalitetsproblem ef-
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ter en tid, ofta innan garantitiden har gått ut. Då kostar det mer i slutänden än om vi
byggt rätt från början
•

Priskonkurrens tvingar oss att ta fram nya budgetprodukter, som vi erbjuder parallellt med våra långlivade ordinarie lösningar. Vi kannibaliserar på oss själva på detta
sätt, ungefär som läkemedelsindustrin tvingats göra med t.ex. smärtstillande medel

•

Vi kommer då och då ut med helt nya lösningar, t.ex. en produkt som kan byggas in
under jord, som inte tar upp värdefull tomtmark, besparingen är uppenbar direkt

•

Vi kom på ett sätt att göra om vår produkt så att den inte längre behöver ytbehandlas på byggplatsen, det sparar tid och pengar åt entreprenören. Den var lätt att
sälja!
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Entreprenörer
Inköp	
  
• Inköpare kan inte eller vill inte jämföra funktion eller system, bara komponenter
o det här kan få oväntade effekter, skador kan uppstå
o man köpte exempelvis in produkter som var utvecklade och provade på betong, som inte fungerade på organiska material, t.ex. träreglar och pappersklädda gipsskivor i våtrum
o inköparna förstod inte skillnaden förrän skadan var skedd
o motsvarande inträffade för enstegstätade utfackningsväggar, med kända
problem som följd
•

Inköpare är bättre på att bedöma produkternas miljöegenskaper än teknik och kvalitet

•

Inköp gör dåliga utvärderingar, man värderar inte totalt teknik+ekonomi+livslängd

•

Inköparen borde utnyttja all intern kompetens, tekniker och erfarna platschefer

•

Inköparna är inte bra på att beräkna totalkostnader, man missar strultid exempelvis
då man beställer prefabricerade element som måste anpassas på byggplatsen

•

Inköp får otydliga specifikationer att stämma av olika anbud mot, vilket kan leda till
man inte väljer de produkter som fungerar bäst ute på bygget

•

Inköp söker lägsta pris för enskilda material, utan att se på totalkostnaden när arbetskostnader och reklamationer vägs in. Så kan t.ex. fuktigt, sprucket eller felkapat
virke bli billigare per löpmeter, men öka kassationen och kosta mer i slutänden

•

PrivateLable, där tillverkaren eller leverantören friskriver sig för variationer i produktens egenskaper, kan bli avsevärt billigare men kosta mycket i reklamationer. Som
exempel kan nämnas träslag som inte tål vårt växlande klimat eller gummiprodukter
som emitterar mjukgörare (de luktar skarpt och åldras onormalt snabbt)

•

Avtalsskrivande inköpare är helt fokuserade på inköp av material, man är okunniga
om lösningar

•

Äldre inköpare har ofta arbetat i själva byggproduktionen och har lång erfarenhet.
Vid rekrytering av nya inköpare ställer man ibland fel krav på utbildning och erfarenhet

•

De stora riksentreprenörerna har normalt duktiga inköpare som ofta sitter länge på
samma post. Detta har både för- och nackdelar

•

Inköp har normalt god kontinuitet, man möter samma personer, men omorganisationer kan göra det svårt för båda parter att behålla kontakterna
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•

Inköparna kommer ofta från andra delar av industrin och vill gärna föra över sitt (eller sin förra arbetsplats) arbetssätt till entreprenören, istället för att fråga organisationen vad de behöver (generaliserat, detta gäller givetvis inte alla inköpare och inte
alltid)

•

Stora organisationer har numera upphandlingsmallar vid inköp, där man tar större
hänsyn till kringfaktorer. Priset var tidigare det enda rådande, numera är det inte så.
Man värderar numera erfarenheter, referensprojekt, kvalitetssystem

•

Vissa inköpare är helt öppna, de diskuterar allt de observerar för tillverkaren, frågar
om varför det-och-det är dyrare. Det är bra att de samarbetar med tillverkaren, i dialog

•

Inköpare arbetar på två nivåer i företaget: med ramavtal respektive med projektvisa
inköp
o den första kategorien (ramavtal) är fast anställda
o de senare (projektinköp) säljer sin tid internt
o projektinköparna måste hitta inköpsvinster annars får de inga uppdrag
o detta är ett farligt incitament!

•

Stora byggmaterialkedjor (Beijer, XL m fl) har låg kompetens på inköpssidan. De
säljer till små och medelstora entreprenörer men tar inget ansvar för produkternas
egenskaper eller konstruktioner där produkterna ingår

•

En stark ledare internt kan få konsekvensen, att man väljer en annan produkt eller
tillverkare på basis av personliga erfarenheter (”man har bränt sig”) eller personkemi
istället för rationella överväganden

•

I Sverige vill inköparna visa sina resultat på komponentnivå, man är långt ifrån projektens behov av total kostnadsoptimering. Som exempel, man köper in produkter
har fel mått eller saknar vissa delar, vilket gör att projektet måste komplettera eller
ändra produkten på byggplatsen. Detta kostar mer i slutänden

•

I Norge godtar man svenska krav, typgodkännanden m m, vilket gör det ganska lätt
att köpa in svenska produkter
o inköpare kan ibland konkurrera internt, särskilt över landsgränser
o inköp medger ibland, att de jämför enklare produkter som ser likadana ut
med mer utvecklade och väldokumenterade produkter
o exempelvis rakskurna cellplastskivor jämförs i pris med skivor som har not
och fjäder för att foga ihop dem så att de inte ger köldbryggor
o garantier om beständighet, värmeisolering, brandskydd, tryckhållfasthet, fukt
m m är inte heller likvärdiga
o priset styr ändå vilken produkt som beställs

•

Inköparna vill inte hantera små delar eller volymer, t.ex. tätband som är viktiga för
slutfunktionen men som inte påverkar byggkostnaden mer än marginellt

•

Brand, fukt, värme, ljud är egenskaper som inköparna inte kan bedöma
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o
o
o

en enskild tillverkares produkter utgör en liten del av den totala byggkostnaden, därav inte stort fokus, därav svaga kunskaper
inköpare konkurrensutsätter tillverkarnas produkter även då de har utvecklat
”lösningar” åt kunden
ett samarbete mellan tillverkaren och entreprenörens teknikavdelning innebär inte att inköparen väljer den produkt som tagits fram

•

En tillverkare som levererar projektspecifika (måttanpassade) produkter ger synliga
och kalkylerbara kostnader
o men inköparna kan ändå välja att jämföra med produkter som inte är måttanpassade och tar inte hänsyn till ökad montagetid, spill osv

•

Inköpskrav på produkter formuleras av föreskrivande led, dvs kraven anges på
bygghandlingarna. Är kraven otydliga öppnar det för tekniska byten.

•

Inköparna ställer inte likadana krav på konkurrerande produkter. De jämför ofta äpplen och päron, troligen med avsikt
o ett lägre pris får ibland ursäkta att vissa egenskaper inte motsvarar kraven
o att räkna in arbetskostnad, arbetsmiljö m m i olika materialslag ligger utanför
deras normala utvärderingar

•

Inköp frågar numera efter hela ”stommar”
o när tillverkaren leverar en färdig stomme inkl montage så är det lätt att jämföra kostnader
o men inköp har svårt att värdera andra erbjudanden, man känner stor osäkerhet om kringkostnader, montagetid, ställningar, kranar, efterarbeten m m

•

Vanliga frågor från inköp gäller fukt, mögelpåväxt, ljud, beständighet, måttnoggrannhet (toleranser), miljöbelastning, ergonomi

•

Statikfrågor hanteras av kända konstruktionskonsulter, sällan av inköpare

•

Inköparna hos de stora entreprenörerna går in i detalj i kostnadsanalyser av enskilda produkter och ifrågasätter komponentpriser. Så gör man inte i mindre
svenska bolag och generellt sett inte heller i Norge och Danmark, där de enskilda
projekten får vara med och bestämma. Man följer i högre utsträckning projekteringsanvisningarna där än här

•

Centrala avtal gäller för det stora byggföretagens inköp.
o ingen produkt står för mer än 1% av byggmaterialkostnaderna som i sin tur
står för 75% av hela byggkostnaden
o det blir mycket administration kring centrala inköpsavtal, mindre i projektspecifika inköp
o när underentreprenörer ska kopplas in ska inköpen vara klara för att undvika
ÄTA-kostnader (ändringar och tillägg)

•

Inköp konkurrensutsätter tillverkarens produkt även då denne har utvecklat ”lösningen” åt entreprenören
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o
o

o
o

o

inköp tillämpar ”cherry-picking”, man söker billigare komponenter och låter
tillverkaren leverera någon del
men för att få avtal med entreprenören måste tillverkaren garantera hela
produktens funktion, trots att de inte kan påverka de delar som inköparna tar
från andra företag
detta förfarande gör det svårare för en tillverkare att motivera att gå in i ett
fördjupat utvecklingsarbete med en entreprenör
inköparna får gärna granska tillverkningsprocesserna och se var man kan
sänka priser eller öka kvaliteten, men det är svårt att motivera satsningar när
man vet att inköparna hela tiden väljer att förhandla med andra tillverkare
det är många gånger bättre att tacka nej till samarbeten, de bara kostar

•

Vissa material erbjuds i en mängd olika kvaliteter, klasser och mått, vilket skapar
problem vid inköp
o det görs inte fullödiga tekniska utvärderingar vid byten i ett projekt
o tekniska egenskaper och måttoleranser granskas inte kritiskt
o exempelvis kan skivor och reglar vara 10% tunnare än vad klassen anger,
det här har man sett på takspont och väggreglar

•

Kan certifierade montageprodukter och metoder förbättra inköpsprocessen?
o P-märkning av fönstermontage skulle kunna vara ett positivt exempel
o men det måste finnas konkurrens, flera produkter/metoder, inga monopol
o inköpsfunktionen är viktig här

•

P-märkning är bra, den försvårar för entreprenören att byta material på ett okontrollerat sätt
o men att P-märkning är ett monopol är olämpligt, det borde finnas fler certifieringssystem
o det vore en stor fördel om hela EU började använda gemensamma krav och
gemensamma provningsregler
o idag används för många lokala krav och provningsmetoder
o CE-märkning är ett steg på rätt väg, men räcker inte för att tillfredsställa alla
kunder, man begär fortfarande in kompletterande information

•

Entreprenörer jobbar med certifieringar dagligen och måste kunna visa att valda
produkter är godkända
o entreprenörer ska visa miljöpåverkan i produkter (dokumentation mot
BASTA, byggvarubedömningen, BREEAM m fl)
o det kräver ett nära samarbete med tillverkarna
o svartlistade produkter kan fälla ett helt projekt
o råmaterialen måste vara spårbara
o detta vill även köpande fastighetsbolag se bevis på för att inte äventyra värdet på fastigheten eller förlora hyresgäster som ställer krav

•

Att produkter är klassade försvårar inköpsarbetet, man kan inte köpa ”vilt”
o klassning försvårar utbyten mot konkurrenter som inte har certifikat och inte
kan de lokala kraven
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o

exempelvis är brand och klimat speciella för Norden, vi har egna krav

•

Byggherrarna och samhället utövar inte tillräcklig kontroll, det är för lätt att fuska och
slippa undan bestraffningar

•

En seriös tillverkare får ta kostnader för utveckling, provning, dokumentation och
certifiering som andra tillverkare kan slippa undan
o egentligen borde entreprenören tvingas att göra alla provningar om de väljer
att köpa in odokumenterade material
o exempelvis kostar en brandprovning omkring en kvarts miljon kronor, och
det kan bli aktuellt med flera tester för att dokumentera olika varianter av en
produkt

•

Idag är centrala inköpsavtal accepterade, bekväma, säkra, ingen kritiserar inköpen i
efterhand. De fungerar som en intern butik och står för uppemot 50% av alla inköp

•

Inköp utanför avtal följs normalt upp av inköpsavdelningen och måste motiveras
särskilt. Det finns till och med särskilda bestraffningssystem för sådana inköp

•

En hake med centrala avtal är att underentreprenörers inköp inte omfattas
o därför kan udda produkter fortfarande hitta en marknad ute i projekten
o avtalen listar ett antal godkända material och produkter som inköparen har
avtal med
o kvalitetskontroller genomförs av företagets teknik- och miljöansvariga
o ingen kan säga att ”de inte visste” att det fanns kvalitetsproblem, skaderisker..

•

Avtalsprodukter eller byggmaterial kan ändå köpas in och byggas ihop felaktigt

•

I de centrala avtalen och i entreprenadbolagens centrala bygganvisningar används
inte begrepp som ”eller likvärdiga”. Projekten ska använda de namngivna produkterna och tillverkarna. En intressant skillnad mot vad som gäller i totalentreprenader,
där byten är hur vanliga som helst!

•

Projektchefen eller en inköpare kan höra talas om ett ersättningsmaterial eller tillverkare, som ger ett nytt alternativ till den man har avtal med, som ”sägs” vara likvärdig. Då ska man enligt kvalitetsrutinerna kontakta entreprenörens eller byggherrens tekniskt ansvariga för godkännande, men det sker inte alltid

•

Projekten kan frångå ritningsarkivet som både förtecknar företagets interngodkända
lösningar och ger mycket praktisk information
o exempel finns på godkända ytterväggar och våtrumsväggar
o konstruktioner kan således utföras med godkända material men på ett felaktigt sätt

Rabatter	
  och	
  bonusar	
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•

Förr var det vanligt att platscheferna hade egna avtal och fick personliga fördelar av
dessa, men hos de stora riksentreprenörerna har man gått ifrån detta system

•

Inköp görs till största del utan otillbörlig påverkan, mot de krav som ställs
o de avvikelser en tillverkare ser då och då ligger oftast i återförsäljarledet, inte
hos riksentreprenörerna

•

Några av de stora riksentreprenörerna anser att de är relativt köptrogna mot sina
avtalstillverkare, omkring 50-70% av alla inköp. Men det finns även stora företag
som inte är köptrogna trots avtal

•

Ett problem med centrala avtal är att man först förhandlar pris och sedan bonusar.
Entrprenörernas centrala inköpare skriver normalt in i avtalen med tillverkarna, att
de ska lämna bonus på den verkliga försäljningen.
De här avtalen skapar stora problem:
o den lokale arbetschefen eller projektinköparen ser normalt inte denna centrala bonus och den påverkar inte projektets kalkyl positivt
o priset enligt centrala avtal kan därför vara 10-20% högre i den interna prislistan än då man köper materialen lokalt, hos en återförsäljare

•

Arbetschefen ser alltså ett högre pris i inköpslistan än vad företaget egentligen betalar netto. Därav finns ett incitament för de lokala projekten att göra inköp vid sidan
av, bonusavtalen driver fram ”vilda” inköp
o de tekniska kvaliteter som centrala inköpare värnar om och kräver i sina avtal med sina avtalsleverantörer kringgås
o arbetsledaren ser inte det slutliga priset för företaget utan går på det pris
projektets budget belastas med

•

Inköpsvolymerna blir ofta mindre än utlovat, vilket försvårar förhandlingarna (för
nästa avtalsperiod). Istället borde man
o lägga ut avtalsprodukter till absolut nettokostnad i de interna prislistorna
o utgå från en rimlig prognosvolym
o ta de kostnader centralt, som uppstår om man inte når upp till de avtalsgrundande inköpsvolymerna (de ska inte belasta projekten)
o inköpskostnaderna borde täckas centralt och inte belasta projektinköpen

•

Även de stora riksbyggande entreprenadbolagen har små inköpsvolymer jämfört
med bygghandelskedjorna
o volymerna är ofta konjunkturberoende
o de som bygger i egen regi kan jämna ut sina beställningar och kan agera lite
mer långsiktigt
o det är svårt för inköparna hos entreprenörerna att få lika bra priser som
bygghandlarna (återförsäljarna, grossisterna), om det bara är försäljningsvolymen som styr priset
o tekniska egenskaper, säkerhet, skaderisker m m prissätts inte tydligt nog
o sett ur de stora tillverkarnas perspektiv är entreprenörer små kunder
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•

Mängdrabatter återbetalas i slutet av året och fördelas då på distriktsnivå eller
motsv, de syns därför inte i projektets redovisning och inte heller vid en prisjämförelse med en lokal handlare

•

Det kan inträffa i enskilda fall, att projektet får ta viss del av inköpsbonusen, exempelvis när man har kunnat styrka att avtalspriset är högre än hos en lokal leverantör,
för samma produkt

•

En tillverkare som säljer vid sidan av ett avtal slipper lämna bonus, men inköpsavdelningen bevakar sådana inköp och ”straffar” den som gjort inköpet eller tillverkaren

•

Nettopriser kan möjligen ge problem vid löpande räkning där byggherren granskar
inköpen (verifikat ska kunna uppvisas)
o byggherren måste godta separat avräkning för inköpskostnader när de inte
täcks av bonusar
o inköpsrabatter, nettopriser och overhead har diskuterats på central nivå i
flera företag

•

Frågan om varför kunderna inte får ta del av entreprenörernas inköpsbonusar har
undersökts av Konkurrensverket men de kunde inte nå något resultat. Frågan gick
inte att reda ut juridiskt
o HSB ville ha del av alla bonusar, men det blev svårt att genomföra
o El- och VVS är områden, där underentreprenörerna har stora inköpsrabatter
hos grossisten

•

Inköpsbonusar och mer eller mindre tvingande inköpsavtal finns i fler branscher än i
byggbranschen, ofta för att täcka inköpskostnaderna
o men procentsatserna är ofta små och uppvägs av de synliga rabatterna
o de lokala inköparna ser normalt inte fördelar i att köpa utanför avtal
o om de upptäcks kan de få olika typer av bestraffningar

•

Några stora entreprenadbolag har bildat dotterbolag utomlands för att importera
egna el- och vvs-komponenter, t.ex. elcentraler, värmeradiatorer m m
o då har grossisterna svarat med att sänka sina priser

•

De stora tillverkarna kan i princip strunta i entreprenadbolagen, man säljer ändå, i
lokal bygghandel eller via grossister
o de kanske till och med kan hålla lägre slutpris mot projekten än i de centrala
avtalen, där man förbundit sig att lämna mängdrabatter
o alltför mäktiga tillverkare kan vara svåra att förhandla med i händelse av tvist

Husproduktion	
  
• Arbetschefen kan värdera kostnader för montage, lagerhållning, garantier m m olika
o värderingen kan bero på tillgången till billig personal (lågkonjunktur)
o värderingen kan ändra sig vid överhettning (arbetskraftsbrist)
Utveckling av innovativa byggprodukter med akustikfunktion. Intervjuer om hinder och
möjligheter – Cementa AB, Christian Berner AB, Europrofil AB, «Företag»

1342
Sida 47(77)
2014-03-05

rapport

•

Prefabricerade lösningar är viktigare i högkonjunktur när tiden är knapp, än i lågkonjunktur när man hellre sysselsätter den egna personalen

•

Platscheferna ser ökade arbetskostnader, spill och andra kringkostnader, när inköp
har optimerat produktval på komponentnivå. Detta är en vanlig källa till irritation
inom några av de stora entreprenadföretagen där inköp görs på central nivå

•

Projektchefen (platschefen) uppfattar en del tillverkare som en viktig partner, därför
att de har djupa kunskaper om sina produkter och de återför erfarenheter från andra
projekt som man annars skulle riskera att missa

•

Som exempel på problemet med inköp som görs på otillräckligt underlag kan nämnas en skruv som bestod av två material, ett för att underlätta montage och ett annat för att eliminera ett korrossionsproblem. Skruvförbandet kostade cirka 30 kr/m2.
Produkten ersattes av en enkel skruv som skapade omfattande korrossionsproblem,
som fick rättas till i efterhand till mycket högre kostnad än vad inköp hade sparat in

•

Entreprenörer är inte byggare, de är totalentreprenörer, upphandlare, samordnare
och logistikexperter i första hand. Men det är ofta underentreprenörer som gör det
konkreta arbetet på byggplatsen

•

Processen och samarbetet inom företaget är viktig, även då man studerar produkter
och komponenter
o I ett företag skulle regionerna sälja in ett helt nytt byggkoncept, men de fick
inte delta i byggprocessen. Ledningen fick då sin egen organisation emot sig
o Ett prefabricerat byggsystem med trästomme lanserades som ett lågprisalternative. Men säljarna tvingades utlova lokala anpassningar, vilket gjorde
husen dyrare än konkurrerande platsbyggda hus
o I platsbyggda system kan vissa saker låsas, t.ex. schakt och våningshöjder
o I plattformsarbete måste man ta små steg och göra en resa, den tar tid

•

Det är svårt för en totalentreprenör att prova innovativa nyheter i ett enskilt projekt
när man är orolig för att inte kunna hantera totalansvaret mot byggherren

•

En viss egenskap som ordnas med en ny produkt lyckas ofta
o men så fort som flera egenskaper (brand, fukt, ljud, värmeisolering) påverkas så blir folk försiktiga
o säljarna talar oftast om den positiva aspekten, de som rent praktiskt ska
bygga och ansvara för slutresultatet blir tveksamma när de inte överblickar
riskerna

•

Montaget är riskfyllt i en delad entreprenad eller underentreprenad, exempelvis där
elmontörerna måste ta upp hål men inte har något ansvar för byggnadens lufttäthet
osv. Här finns en möjlighet för smartare interfaceprodukter och –metoder

•

Entreprenörer ställer olika krav på en tillverkare, beroende på entreprenadformen
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o

o

o

i projekt där entreprenören monterar själva eller med hjälp av en underentreprenör, där man har en stark kund som gör noggranna kontroller, där vill
man ha dokumenterat alla avvikelser och få dem godkända av tillverkaren
i traditionella projekt improviserar man lösningar på plats, ställer få eller inga
krav på att alla funktionskrav uppfylls och varken efterfrågar eller upprättar
någon dokumentation
man har ofta tidsbrist och hinner inte kontrollera att alla krav är uppfyllda

•

Garantier är bara viktiga om byggherren har en noggrann kontroll

•

Det är ofta smidigare att köpa in små mängder material lokalt, leveranserna är lätta
att styra

•

Några stora entreprenörer arbetar mer och mer med tekniska plattformar, där man
utarbetar och använder en gemensam teknisk lösning, i samarbete med tillverkare

•

Om det finns en intern eldsjäl (ambassadör) hos entreprenören
o är det lättare för en tillverkare att få prova en innovativ produkt
o men det kan vara svårare att få en bra utvärdering gjord, ett
eventuellt misslyckande spiller ju tillbaka på eldsjälen
o bra om man kan få ledningen att stötta ett prov och utvärdering

•

Kan tillverkaren erbjuda ett lägre pris än jämförbara produkter ökar entreprenörens
intresse och man vill gärna prova lösningen praktiskt, detta gäller även om man kan
klara ett skärpt krav med en konstruktion som ”ser ut” som standardprodukten, t.ex.
PIR-isolering som ersätter mineralull och ger bättre värmeisolering (men mycket
sämre ljudisolering)

•

Entreprenörer väljer bort alternativ utan att utvärdera dem förutsättningslöst, kanske
för att de är bekväma, ”det låter dyrt”

•

Entreprenörer sätter höga riskpremier på okända lösningar, för att ta höjd för möjliga
reklamationer, uppemot 30% förekommer. Detta gäller t.ex. när en akustiker ställer
krav på ljudisolering i fält (R’w) på en viss produkt, t.ex. ett väggparti, trots att tillverkaren inte kan överblicka eller påverka anslutande konstruktioner eller utförandet

•

Entreprenörer är rädda för att göra fel och prova nyheter

•

Ibland använder entreprenören lösningar som man vet blir fel ibland (reklamation)
men kostnaden för att rätta till felen är åtminstone känd, då föredrar man dessa lösningar

•

Okunniga arbetsledare frestas att köpa in undermåliga produkter som ska byggas in
och som blir svåra för byggherren att granska, för 6-8% lägre pris. Detta kan gälla
45 träreglar som egentligen är kluvna 100 mm reglar, råspont på tak som är 20 mm
när kravet är 22 mm. Tunga stegljudsdämpande gummigranulat som kostar nära
100 kr/m2 byts ut mot mycket billigare betongtäckmattor ”liggunderlag” av lätt plastskum trots att man inte vet om dessa fungerar praktiskt och håller över tid. Här har

Utveckling av innovativa byggprodukter med akustikfunktion. Intervjuer om hinder och
möjligheter – Cementa AB, Christian Berner AB, Europrofil AB, «Företag»

1342
Sida 49(77)
2014-03-05

rapport

stora skadekostnader uppstått. Kontrollen borde skärpas ute på byggena
•

Enstaka dåliga erfarenheter på ett bygge kan leda till att entreprenören totalförbjuder en produkt i alla projekt
o trots att man inte utrett ordentligt varför en skada eller brist uppstod
o ett dåligt rykte om en produkt uppstår snabbt, sprids fort mellan entreprenörerna och tar lång tid att bli av med

•

Normalt är det föreskrivarna (projektörerna) som ”hittar” nya produkter
o i den interna bostadsutvecklingen är det inte lika enkelt för platschefen (projektet) att byta till en ”tekniskt likvärdig” produkt, jämfört med projekt för externa byggherrar – det borde ju stämma till eftertanke
o om man ska göra ett byte av produkt i ett projekt provar man för att se att
den nya produkten fungerar, såväl praktiskt och tekniskt, men utvärderingen
är inte alltid helt genomtänkt och noggrant dokumenterad
o även de stora byggherrarna är motsträviga mot byten, om det inte är mycket
lockade av pris (rabatt) eller funktion

•

Entreprenörerna är mer trogna arkitekten i Danmark. I Norge är man hårdare styrda
av lagar och regler, man måste vara med i Sintef byggfaktablad för att komma in i
projekten. Kanske skulle vi ha något motsvarande system i Sverige, de vi har fungerar inte alls lika bra som i Norge

•

Produktionsdelen i ett entreprenadföretag vill inte ha komponenter som ger problem, men de får ändå hålla till godo med lägsta pris-komponenter som de sedan
får ta ansvar för. Det kan gälla frostbeständighet, hållfasthet, korrosion, färg som
släpper med mera. Vilken kock skulle godta att någon köper in ”NoName”-råvaror?

•

Byggbranschen sägs vara så konservativ, men man är ändå mycket benägen att
chansa på nya lösningar där det finns en chans att spara in en slant

•

Byggbranschen är allmänt dålig på innovationer

•

Det finns en hel del goda exempel på innovationer som görs i byggbranschen

•

Entreprenörer frågar sällan efter innovativa lösningar som förbättrar funktionen,
däremot efter innovationer som sänker priset

•

Entreprenörer är skeptiska mot tillverkare som försöker visa nya produkter och lösningar, man avfärdar dem med att de ”låter dyra” innan man tänkt igenom förslaget
grundligt, med tanke på vilken effekt lösningen skulle kunna ha i det egna arbetet

•

Underentreprenörer är inte drivna av prestanda, utan av kostnader. Därför blir inte
tillverkare belönade för goda idéer såvida inte priset sjunker

•

Underentreprenörer vill inte prova nya produkter såvida de inte tjänar något på ett
utbyte. Denna förtjänst kan vara svår för en tillverkare att påvisa
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•

Underentreprenörer pressas hårt av sina kunder, ofta totalentreprenörer
o de tvingas byta beprövade material mot nya, ofta dåligt dokumenterade
o detta märks tydligast med material som byggs in, som inte går att kontrollera
o risken för upptäckt vid avvikande material är liten, såvida inte materialet deformeras, börjar lukta, släpper från underlaget eller missar vid ljudprovningarna

•

Ljudprovningar är besvärliga, det går inte att förklara bort högre stegljudsnivåer,
man tvingas göra om montaget vid underkänt. Det har hänt för ofta på sista tiden

•

Teknikansvariga inom entreprenadföretagen utvecklar konstruktioner, riktlinjer och
lösningar som är grundligt genomarbetade och finns i ramavtal med tillverkare
o men då gäller det ju att projekten köper in dessa produkter och lösningar
istället för att improvisera fram egna konstruktioner, som inte utvärderas
grundligt innan de byggs
o teknikansvariga inom entreprenadföretagen ser att projekten köper utanför
avtal ganska ofta. Man har gått på många ”nitar” som gett följdkostnader,
exempelvis fel i bjälklagselement, ytterväggar med flera

•

Kreativitet finns det gott om inom projekten när det gäller att tjäna lite extra pengar,
dvs att spara in på något

•

Platschefer delar gärna med sig av egna erfarenheter men tar ogärna till sig andras

•

Platschefer har ibland utvecklat en del tekniska och produktionsmässiga lösningar
som har kunnat återanvändas i andra projekt

•

Projektcheferna styr helst själva, det finns en riskvilja och en ”entreprenörskultur” i
företaget.11

•

Lönebonusar till projektcheferna driver också en riskvilja, den var tidigare 50% och
så kan det fortfarande vara i en del företag (men i de större entreprenadföretagen är
den normalt mycket mindre idag)

•

Det är tävlingsmänniskor som blir entreprenörer, de tävlar om allt och kan förhandla
hårt om stort som smått och de vill vinna. Att finna sig i företagsledningens beslut
känns inte naturligt för projektcheferna

•

Riskbeteenden, där man chansar på ett byte, tenderar att öka i lågkonjunktur, där
man tar jobb till underpris och måste ta igen en hotande förlust

11

Entreprenad är ett åtagande att till ett i förväg uppgjort pris mellan en beställare och en entreprenör, utföra ett arbete
eller leverans inom en viss tid. Entreprenör är ett begrepp för en företagsam person, ofta i betydelsen företagsgrundare. I
vidare bemärkelse används termen om en person är drivande och arbetar hårt för att nå framgång. Entreprenörskap kan
definieras som "förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Entreprenörskapet får någonting att ändra riktning. Nya infallsvinklar hittas och utvecklas. En entreprenör skapar nya affärsverksamheter och organiserar marknaden på ett nytt sätt. Källa: Wikipedia. Se även noter 6, 7.
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•

Projektcheferna är också mycket ansvarstagande, de levererar vinster. Företagsledningen vågar därför inte tvinga på dem alltför mycket detaljstyrningar

•

Inköpsavtal sägs ibland vara tvingande, men så är det sällan, projektcheferna köper
en hel del utanför. Avtalen och centrala inköp tar bort ett roligt moment för projektcheferna, detta att deala med leverantörerna (tillverkarna)

•

Det har visat sig att flera företag håller på att avveckla sina tekniska plattformar
o det beror på att företaget har insett att de inte kan trycka centrala lösningar
ned i organisationen
o projektcheferna är för självständiga och de måste möta så skiftande behoven i olika projekt
o de måste ha frihet att hitta lösningar som fungerar i skarpa projekt, som
byggherren godtar och som ger konkurrenskraftiga anbud
o detta är svårt att klara lokala krav med ”one-size-fits-all”-lösningar

•

Alla aktörer i byggprocessen måste förstå entreprenadavtalens innebörd
o de ger affärsförutsättningarna för entreprenörerna
o det går i praktiken inte att gå vid sidan av dessa avtal

•

Partnering och samverkansavtal är bra avtalsformer. Det finns flera exempel på sådana avtal och projekt som drivits så
o Locums nya rättspsyk i Stockholm, HELIX, fick pris nyligen
o där utvecklades ett antal smarta produkter, bland annat fönster och inredningsdetaljer som passade verksamhetens behov

•

"Platscheferna" (projektcheferna) är fortfarande starka
o den centrala tekniska ledningen är oftast svag, den vågar inte utmana projektchefen som trots allt har slutansvaret för sitt projekt
o jämför rederiet på ett kontor och fartygskaptenen ute till sjöss

•

De flesta av de stora riksbyggande entreprenörerna har samma affärsmodell, man
utgår från lokala kontakter

•

De flesta av de stora riksbyggande entreprenörerna har en konflikt mellan huvudkontoret och de lokala aktörerna
o de centrala lösningarna passar inte överallt
o de lokalt utvecklade lösningarna är inte alltid gångbara på andra orter

•

Förluster värderas (viktas) högre än potentiella vinster. Man föredrar säkra kort,
utom om en chansning kan ”rädda hem” en annalkande förlust

•

Har inte många projektchefer en krets av ”kompisleverantörer” med sig, som
han/hon ogärna byter ut?
o dito på regional nivå, leverantörer på orten?
o i vissa delar av landet spelar sådana relationer en stor roll

Utveckling av innovativa byggprodukter med akustikfunktion. Intervjuer om hinder och
möjligheter – Cementa AB, Christian Berner AB, Europrofil AB, «Företag»

1342
Sida 52(77)
2014-03-05

rapport

•

Att bygga med erkänd kvalitet kan påverka marknaden, t.ex. genom att man får förtur till markanvisningar m m. Kommunen kan se fördelar av ”high-end” byggnader i
vissa prestigelägen, t.ex. centrala tomter

•

Att bygga mycket prisvärda hyresbostäder eller särskilt anpassade bostadshus typ
student- eller äldreboenden kan också kan påverka vem som får markanvisning av
kommunen, de kan styra politiskt med miljöprogram, träbyggnadsprogram m m

•

De lokala förutsättningarna varierar mycket, både i form av kommunala särkrav, lokala beställarkrav och tillgång till resurser. Det som är givet i en del av landet är
opraktiskt och dyrt i en annan del, t.ex. transportberoende byggdelar (prefab vs
platsgjutet), klimat, byggnaders utformning och storlek, tillgång till lokal arbetskraft
och utrustning

•

Variationer i objektens kravsättning försvårar upprepning och standardisering, som
behövs för att få de kostnadsfördelar som kan uppnås vid större inköp m m
o forskare vid bland annat LTU anger flera argument för industriellt byggande
men de håller inte fullt ut även om de principiellt borde vara giltiga (se

•

De lokalt bestämda ”särkraven” medför att erfarenheter från ett projekt inte alltid kan
överföras till kommande projekt, inte ens internt
o projektcheferna berättar gärna om hur de själva har gjort, men är inte lika intresserade av att höra hur andra har gjort
o detta kan vara en följd av att kraven ser så olika ut, att erfarenheter från ett
projekt är inte självklart tillämpliga i ett annat projekt

•

Det är svårt för ledningen i ett entreprenadföretag att besluta och implementera ett
enhetligt arbetssätt,
o därför att projektcheferna (som ansvarar för projektutveckling respektive för
byggproduktion) både tar stort ansvar och har stor makt över det slutliga valet av produkter m m
o av samma skäl är det viktigt att organisationen är med och sponsrar utvecklingsprojekt, därigenom markerar man sitt intresse för dess resultat

•

Projektpartnering kan vara bra för kreativiteten
o men man måste vara noggrann med att rita upp överenskomna lösningar
och få ”stämplat” vem som ansvarar för dess funktion
o här slarvas det vilket har lett till onödiga efterkostnader för entreprenören

•

En del riksbyggare har en lokalt präglad organisation, på gott och ont, men de kan
utnyttja lokala fördelar bättre än en centralstyrd organisation kan göra
o man kan tycka att de borde ha nackdel av att inte utnyttja de fördelar som en
industriell byggare kan använda

•

Det finns ett drag av cowboy-mentalitet i entreprenadföretagen
o projektcheferna vill tävla om lönsamhet och att hitta smarta lösningar
o om man går över till partnering med en i förväg bestämd vinstandel, så försvinner en del av motivet till att anstränga sig att hitta bra lösningar
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5. Forskning om förutsättningar för innovationer
Innovationer är nödvändiga för att möta de utmaningar som byggbranschen står inför, bland
annat när det gäller produktivitet, energiförbrukning och olika tekniska egenskaper i byggnader. Författaren Paulo Coelho beskriver behovet av innovationer träffande som
”att bara arbeta med erfarenheter är att upprepa gamla lösningar på nya problem.” 12
Om man exempelvis ska bygga nya högkvalitativa bostadshus med trästomme och slippa
problem med lågfrekvent stegljud, så kan man inte använda gamla lösningar. Kombinationer mellan skärpta krav på energiförbrukning, inomhusmiljö, påverkan på den yttre miljön,
nyttiggjord bostadsarea, kortad byggtid m m ställer stora krav på branschen.
Vad är det då som bromsar utvecklingen?
Några forskarrapporter ger exempel på
vad som krävs, som också berörs i intervjusvaren i föregående avsnitt.
Sofia Börjesson är professor i technology
management vid Chalmers center for business innovation (CIB). I en intervju13 säger hon: ”Innovation handlar om produkter,
tjänster och värden som ännu inte finns”.
(Renodlad utveckling av befintliga produkter hör inte självklart in under begreppet innovation, men det krävs ofta ett innovativt angreppssätt för att uppnå förbättringar eller rationaliseringar i befintlig verksamhet, förf anm). Vad ser kunden för värde i den produkt man tar
fram, står detta helt klart för företagsledningarna? Om kundernas behov och efterfrågan
ändras kan man vara tvungen att hitta en ny affärsmodell. Det är lättare sagt än gjort, det är
alltid lättare att låta saker rulla på än att ta risker och bryta mönster. När politiker talar om
innovationer avser man ofta helt nya företag, eller befintliga små och medelstora företag
(SME). Det är svårare för politikerna att diskutera stimulanser riktade mot storföretagen,
men i dessa finns goda möjligheter att utveckla nya lösningar. ”Det finns massor av kreativa
människor, processer och idéer i storföretagen. Problemen ligger inte där. Men man är ofta
vad vi kallar locked-in, inlåst i ett beteende och i en struktur där nya tankar och idéer inte
når ända fram. För det krävs ett aktivt beslut – ledningens mod och vilja att våga satsa på
nya långsiktiga projekt”. Innovation måste byggas in i hela organisationen och förankras i
ledningsgruppen, ”en CIO - Chief Innovation Officer”. Det räcker inte att bilda en liten grupp
som man låter ”syssla med innovation”. Det är skillnad på att vakna och kliva ur sängen –
det krävs en mental ansträngning, en riskvilja och en långsiktig uthållighet för att lyckas
med att föra goda idéer mot ett förverkligande. Då krävs det att hela organisationen deltar.	
  
Lean	
  Wood	
  Engineering	
  –	
  forskning	
  vid	
  LTU	
  om	
  tekniska	
  plattformar	
  för	
  trästommar	
  
Helena Johnsson är docent inom området träbyggnad vid LTU och deltidsanställd som
konstruktionschef på byggföretaget Lindbäcks Bygg AB som utvecklar prefabricerade volymelement för effektiv bostadsproduktion.

12
13

Alef. Paulo Coelho. Bazar förlag. ISBN 978-91-7028-291-1.
Chalmers magasin nr 1 2013 p19
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Vid LTU finns även forsknings- och
kompetenscentrat Lean Wood Engineering, som arbetar med att utveckla
kunskaper om industriellt byggande i
trä. Helena Johnsson säger att ”byggbranschen är i stort behov av att förbättra sina produkter och effektiviteten
i byggprocessen. Vår bärande idé (i
LWE, förf anm) är att arbeta med plattformar som omfattar hela byggprocessen och alla inblandade, från produktutvecklare och konstruktörer till alla
underleverantörer. Vi tittar på bil- och
tillverkningsindustrins sätt att arbeta
och lär oss mycket av dem.”14
Louise Bildsten har gjort en licentiatsavhandling vid Linköpings tekniska universitet och
deltar i forskargruppen LWE.15 Budskapet är att entreprenörer ska bygga stabila relationer,
”bilda familj” och sluta jaga leverantörer för att få ned priset. Med långsiktiga relationer med
underleverantörerna (benämns tillverkare i denna rapport, förf anm) blir det billigast i längden. Visserligen kan det inträffa att priset på de byggdelar och komponenter som köps in
blir något högre. Men förseningarna
och justeringarna blir färre, extrakostnaderna mindre, produktionen effektivare och kvaliteten på slutprodukten
högre. Detta uppväger med råge de
något högre inköpspriser från leverantörerna som man känner väl och kan
samarbeta med. Istället för att jaga de
billigaste leverantörerna borde entreprenörerna granska vad det är som
verkligen skapar värde i produktionen.
Man bör ta till sig ett mer integrerat
synsätt, undersöka vad man själv producerar och vad tillverkarna kan bidra
med. Dessutom är det svårt för ett
entreprenadföretag att utveckla en bra inköpsstrategi om en stor del av produktionen sker
ute på en byggarbetsplats. Ju mer av produktionen som görs industriellt, på en fabrik, desto
lättare är det att ta kontroll över hela byggprocessen.
I en artikel i Husbyggaren16 sammanfattar docent Helena Johnsson och professor Lars
Stehn vid LWE för- och nackdelar med industriellt byggande på ett sätt som även visar hur
mer öppna ”plattformar” kan kombineras med individuella utformningar.

14

LTU Review, nr 12 2012.
Linköpings tekniska universitet. Intervju i Byggvärlden 2011-04-11
16
Husbyggaren nr 7, 2011
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Lunds	
  tekniska	
  högskola	
  beskriver	
  det	
  industriella	
  flerbostadsbyggandets	
  utvecklingsmöjligheter	
  
Miklós Molnár och Ronny Andersson är forskare vid Lunds tekniska högskola (Ronny Andersson är även chef för marknadsutveckling hos Cementa). De har skrivit en rapport17,
från projektet ” Utveckling av förklaringsmodell för karakterisering av det industriella flerbostadsbyggandets utvecklingsmöjligheter.” Rapporten är mycket intressant med tanke på
diskussionen i denna rapport. Här några av slutsatserna:
• För att lyckas med industriellt flerbostadsbyggande måste man hitta kunder som är
intresserade av den produkt man tänker framställa och matcha behoven med ett
lämpligt tekniskt byggsystem som ger den flexibilitet och de kvaliteter som kunderna
efterfrågar. Dessutom måste en industriell satsning vara tillräckligt långsiktig,
uthållig, fokuserad och genomarbetad för att även klara lågkonjunkturer. Det visar
en kartläggning av de senaste årens industriella byggproduktion
• Flera av satsningarna på industriellt flerbostadsbyggande har fokuserat på produktionsteknik och alltför lite beaktat sådant som marknaden, regelverket och konjunkturförändringar. Avancerad teknik är nödvändig men räcker inte för att ett koncept
ska bli framgångsrikt
• De studerade industriella koncepten för flerbostadsbyggande på den svenska
marknaden är Bau-How, BoKlok, Lindbäcks Bygg, Skanska ModernaHus, NCC Bostadsplattform, NCC Komplett och Open House. De två sistnämnda har avvecklats
men ingår i studien eftersom de anses kunna bidra med värdefulla erfarenheter och
kunskaper
• För att karaktärisera de aktuella satsningarna ur ett affärsstrategiskt perspektiv skiljer forskarna mellan koncept inriktade på produkter, produktfamiljer, plattformar
samt traditionella byggprojekt. En del av satsningarna hamnar i den första kategorin, till exempel BoKlok. Här är det tydligt hur produkten ska se ut och variationsmöjligheterna är minimala
• Open House var ett exempel på ett produktfamiljkoncept. Det var genomarbetat från
början men man jobbade medvetet med att skapa variation och ändrade teknik hela
tiden. Konceptet gav ingen ekonomisk effektivitet och lades ner
• Plattformkoncepten kännetecknas av en process- och metodmässig uppstramning
av det traditionella byggandet – man ska inte bygga allt som kunden vill utan
försöka snäva in produktionen till olika alternativ med tillräcklig flexibilitet. Exempel
på avgränsningar är att fixera våningshöjden, bjälklagstyp, schakt, hissar m m
• I en del av de industriella satsningarna har man arbetat mycket med att hitta marknadssegment och matcha dem med deras produktionssystem. Därmed har de blivit
ekonomiskt framgångsrika. Andra har arbetat med alltför breda segment och har, i
kombination med en tung produktionsapparat som inte kan matcha konkurrensen
från det traditionella byggandet, siktat på att täcka in alltför stora delar av marknaden
• Det traditionella byggandet kan vara överlägset i vissa fall. Aktörerna där har lokala
kanaler och känner beställarna, har ingen fabrik som kostar pengar, kan dra ner på
arbetsstyrkan och hyra in underentreprenörer eller på annat sätt anpassa sig till
konjunktursvängningar. Flexibiliteten är stor

17

Erfarenheter och effekter av industriellt byggande i Sverige – R. Andersson, L. Apleberger, M. Molnár, Sveriges Byggindustrier, FoU Syd, Rapport 0905, 2009. www.bygg.org
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När satsningar görs inom de stora etablerade byggföretagen, där traditionellt byggande utgör ryggraden, leder nya koncept till intern konkurrens. Industridelen hamnar ofta i händerna på den traditionella marknadsorganisationen som i första hand
satsar på att sysselsätta sina arbetare i de traditionella byggprojekten
Om man ska lyckas med att bygga flerbostadshus industriellt måste många faktorer
stämma. Många satsningar präglas av ett tunnelseende där man nästan enbart ser
teknik- och produktionsaspekter. Man sneglar på tillverkningsindustrin med robotisering och avancerade fabriker, men faktum är att man måste se hur marknaden ser
ut, vad som efterfrågas och hur det nya produktionssättet förhåller sig till det etablerade. Att produktionen kan ske billigare eller med mer avancerade metoder räcker
inte för att konceptet ska lyckas
En annan slutsats är att det är svårare att lyckas med produktbaserade koncept
som erbjuder en ensartad och väldefinierad produkt (t.ex. BoKlok). Då måste man
hitta exakt rätt kundsegment vilket är svårt. Plattformar är en mer gångbar väg där
man försöker systematisera och satsa på flexibilitet och se till att processerna runt
omkring fungerar. Därmed kan man täcka en större del av marknaden. Plattformar
gör det även möjligt för såväl mindre byggare som nya aktörer att delta
Idag finns en insikt att fabriksbyggande inte är så framgångsrikt; istället måste man
ha flexibla produktsystem. Men det finns en risk att de öppna plattformarna drivs
mot alltför stor öppenhet och då hamnar man där man var från början
En generell lärdom av forskarnas studie är att man måste tänka i en helhet, se över
hela processen och inte fastna i teknikaliteter. Man måste koppla ihop tre områden;
produktion, efterfrågan/marknad och omvärldsförutsättningar
Forskarna har belagt att ekonomin är en av de viktigaste drivkrafterna i industriellt
byggande. En effektiv produktion ska pressa kostnaderna
Byggföretagen (entreprenörerna) hävdar att den industriella produktionen är en kontrollerad process och därmed säkerställer en högre kvalitet, men detta har inte avspeglats i längre garantitider eller förmånligare service
Forskarna har genomfört intervjuer med fem olika byggherre-representanter med erfarenheter av industriellt flerbostadsbyggande. Intervjuerna visar att det pågår ett
kraftfullt utvecklingsarbete med att industrialisera byggprocessen. Många byggherrar är öppna och intresserade och ser en möjlighet att i vissa situationer kunna hitta
billigare och bättre produkter tack vare en industriell process. Ett industriellt byggande kan ge positiva effekter både för slutkund och tillverkare.
För att få bästa effekter av det industriella byggandet och ta till vara all kompetens
måste alla aktörer involveras tidigare i projektprocessen och i detta sammanhang är
byggherrarnas engagemang och förståelse särskilt viktig
Men det finns också någon forskare, som har ifrågasatt om någon av aktörerna
verkligen försöker driva igenom kostnadsbesparingar – det finns andra intressen
som är viktigare för de enskilda parterna

The	
  Toyota	
  Way	
  
Bilindustrin lyfts ofta fram som en förebild när det gäller industriell tillverkning och att skaffa
sig fördelar av upprepning och standardiserade arbetssätt.
I boken The Toyota Way beskrivs en av deras huvudprinciper, som har relevans för hela
diskussionen om vad som gynnar eller hindrar innovationer: ”Ett standardiserat arbete är
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grunden för ständiga förbättringar och för personalens delaktighet. Vad vi än jobbar med så
tror vi oss själva veta bäst hur arbetet ska utföras. Vi ser vår uppgift som unik och följer
bara motvilligt en föreskriven standard. Men en viss grad av standardisering är inte bara
möjlig. Den är nödvändig för att kvaliteten ska säkras och för att genomföra ständiga förbättringar, kaizen. En process kan förbättras först när den är standardiserad.” 18
Författaren beskriver18 även hur Toyota involverar sina leverantörer, som anser Toyota
vara både deras bästa och samtidigt deras svåraste kund. Det beror på att Toyota håller en
mycket hög standard och förväntar att deras partners också ska sträva efter samma höga
standard. Kärnan i Toyotas goda anseende sägs bero på betoningen på relationen mellan
företagen, på hur man arbetar mot gemensamma mål. Nya leverantörer granskas ingående
och får inledningsvis små order för att visa att de klarar Toyotas höga krav. Efterhand får de
allt större order och de förlorar inte sin plats med mindre än att de missköter sig flagrant.
Toyota hjälper sina leverantörer att utveckla och sänka sina kostnader istället för att bara
pressa dem att sänka priserna. Värdet av goda kunskaper, engagemang och gemensamma mål i såväl den egna personalen som sina leverantörer är starkt prioriterat inom
Toyota.
Det finns fler intressanta principer som beskrivs i boken, exempelvis respekt för och tilltro
till medarbetarnas förmåga att gå till botten med olika typer av problem som de möter i sitt
dagliga arbete. Ett känt exempel är att man på Toyota ställer frågan ”Varför?” fem gånger:
”Det finns en oljepöl på golvet – varför? Maskin X läcker olja – varför? … och så vidare”,
tills man nått fram till den verkliga orsaken och åtgärdat den. Synen på slöseri och rationell
produktion med små mellanlager och ständiga ifrågasättanden av vilket värde olika arbetsmoment tillför slutkunden är en annan princip som bör kunna tillämpas även inom byggbranschen.
Det förefaller finnas flera anledningar att studera Toyotas företagsfilosofi. Se även rapporten ”Slöseri i byggprojekt” av Josephson och Saukkoriipi vid Centrum för management i
byggsektorn vid Chalmers tekniska högskola19.
SBUF	
  och	
  Svenska	
  byggare	
  innoverar	
  
Ändamålet för Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) är att verka för att utveckla byggprocessen så att bättre affärsmässiga förutsättningar skapas för entreprenörer
och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete. På deras webplats
www.sbuf.se finns ett register över genomförda projekt och tillgängliga rapporter. SBUF
stöder branschföretagens utvecklingsarbete och forskning i projekt som bidrar till
• mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens produkter och
tjänster
• bättre arbetsmiljö för branschföretagens anställda
• effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt
• långsiktigt hållbar tillväxt inom byggsektorn
• gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling
• väl fungerande organisation, goda arbetsformer samt gott ledarskap
18

The Toyota Way. 14 management principles from the world’s greatest manufacturer. J.K. Liker. McGraw-Hill. ISBN-13:
978-0071392310. Se även http://en.wikipedia.org/wiki/The_Toyota_Way.
19
Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt. P-E Josephson, L Saukkoriipi. Sv.Byggindustrier, FoU Väst, rapport
0507. ISSN 1402-7410
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Två SBUF-projekt från 2006 är intressanta att lyfta fram.
•

•

SBUF 12674 Kunders mottaglighet för entreprenörers innovationer (2012-2013).
Detta projekt gäller kopplingen mellan affärsstrategi och olika produktionsstrategier i
ett industriellt byggande. Syftet är att få ut kunskapen från akademin till industrin om
varför innovationer från entreprenörer tas emot sämre än de förtjänar. Detta vill vi
göra genom en "omvänd adjungering", ett återkommande besök av en nyckelperson
från akademin till en väl vald plats i industrin. Det här är ett nytt arbetssätt. Föhoppningen är att detta pilotprojekt ino utbyte mellan akademi och industri ger så positiva
erfarenheter så att det kan följas av andra i framtiden efter utvärdering av nyttan
forskaren i fråga är Susanne Engström, LTU Träbyggnad. Susannes doktoravhandling behandlar "Managing Information to Unblock Supplier-Led Innovation in Construction. Barriers to Client Decision-Making on Industrialized Building in Sweden".
Se vidare www.sbuf.se, projektregistret, 12674

Jan Bröchner vid Chalmers tekniska högskola har genomfört studien ”Svenska byggare
innoverar”20 som redovisar en enkät till Sveriges femtio största entreprenadföretag. Det
ingår också en sammanställning av forskningssamarbetet mellan företagen och högskolorna sedan början av 1990-talet (kapitel 3). Rapporten avslutas med konkreta rekommendationer till åtgärder i kapitel 4. Rekommendationerna gäller hur den statliga forskningspolitiken förverkligas, hur utbildningssystemet skulle kunna förbättras och hur byggupphandling
kan bidra till ett bättre innovationsklimat. Några axplock ur denna utförliga studie är intressanta för tillverkningsföretagen (materialindustrin) eftersom de pekar på entreprenadföretagens drivkrafter för att investera i innovationer:
• under 2006 har flera byggföretag realiserat uppmärksammade initiativ till en andra
våg av industrialisering av svenskt bostadsbyggande. Utöver inspiration från den japanska fordonsindustrin21 är det dagens informationsteknik och telekommunikationer som troligtvis är den viktigaste förutsättningen. En grundtanke är att uppnå serieproduktionens kostnadsfördelar utan att ge avkall på kundanpassning
• det betyder att man höjer effektiviteten i bostadsbyggandet genom att tillämpa ett
tekniskt plattformstänkande så att det blir möjligt att tillgodose olika kunders
önskemål om planlösningar och exteriörer. Samtidigt kan man höja och säkra kvaliteten hos byggnaderna
• detta förutsätter en fördjupad samverkan med andra specialiserade entreprenörer
och leverantörer av material och komponenter (men denna ”upptäckt” analyseras
ändå inte särskilt ingående i studien, förf anm)
• ett viktigt exempel på hur dessa principer sätts i verket är systemet NCC Komplett
• ett annat exempel är Skanska Moderna Hus, ett koncept för i första hand flerbostadshus: punkthus och lamellhus med tre till åtta våningar
• en undersökning visade, att I likhet med företag inom handeln var det också relativt
ovanligt att byggföretagen ingick i innovationsnätverk
• bland de (entreprenad-)företag som har rapporterat Sverige-unika innovationer är
det materialföretag som är den viktigaste partnern, oavsett typ av innovation

20
21

Svenska byggare innoverar. Jan Bröchner. SBUF (www.sbuf.se). Stockholm, 2006. ISBN 91-976495-0-3
Industrialiserat byggande. En idéskrift från Svensk Byggtjänst, januari 2006.
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•

åtta drivkrafter som kan tänkas bidra till högre kundtillfredsställelse ingår i enkäten,
här ordnade efter andel företag som nämnt respektive drivkraft:
o 1. bättre förmåga att kommunicera med kund (50 %)
o 2. högre teknisk kvalitet (t ex bättre långtidsegenskaper) (41 %)
o 3. högre teknisk precision (t ex färre besiktningsanmärkningar) (39 %)
o 4. mindre miljöpåverkan i stort, återanvändning, energiförbrukning: (34 %)
o 5. kortare produktionstider (34 %)
o 6. högre tidsprecision (hålla tidplaner bättre) (32 %)
o 7. mindre störningar för kunder och tredje man (t ex buller, damm) (32 %)
o 8. högre estetisk kvalitet (t ex arkitektonisk) (16 %)

•

I enkäten listas dessutom sex interna drivkrafter för forskning, utveckling och innovation, även här ordnade efter andel företag som nämnt drivkraften:
o 1. mer effektiv produktionsprocess (57 %)
o 2. bättre image för företaget (52 %)
o 3. bättre fysisk arbetsmiljö för de anställda (32 %)
o 4. bättre relation till underentreprenörer eller leverantörer (32 %)
o 5. stabilare sysselsättning och resursutnyttjande i företaget (23 %)
o 6. bättre ledarskap och relationer mellan anställda (20 %)

•

Eftersom endast sju av företagen uppgav att de hade sökt patent under de senaste
tio åren, är det uppenbart att de utnyttjar andra mekanismer för att höja sin lönsamhet genom att utveckla och innovera
o i enkäten har också frågats om företagets viktigaste innovation har använts i
mer än ett projekt (uppdrag, kontrakt). Här har endast två av de företag som
uppger att de har minst en innovation svarat annat än ja. Annorlunda uttryckt
är det sällan som innovationer stannar i ett enda byggprojekt
o eller också är förklaringen att byggföretagen inte satsar på att innovera när
de inte väntar sig kunna återanvända en tänkbar innovation
o en annan fråga som ställdes rör om företagets återkommande kunder är mer
benägna än förstagångskunder att ta initiativ till eller acceptera innovationer
inom material och teknik
o här är ja-svar minst dubbelt så vanliga som nej-svar

Behov	
  av	
  forskning,	
  Byggherrarna	
  
Vid ett seminarium ordnat av branschorganisationen IQ Samhällsbyggnad och Formas i
april 2011 (som finns på internet som filmade föredrag med god kvalitet) så redovisade
Byggherrarnas VD Mats Björs ett antal synpunkter, som har intresse i samband med en
diskussion om innovativa byggprodukter. De sammanfattas
• det här handlar inte om byggande, utan om att tillgodose behov, det viktiga målet är
de som ska bo eller arbeta i byggnaderna och vad de behöver
• parterna i byggbranschen (aktörer) kuggar inte i varandra
• byggherren måste tolka sin kund (behoven), upphandla utförare och leda byggprojektet
• kravspecifikationen är byggherrens verktyg. (Förf kommentar: detta är särskilt tydligt
vid totalentreprenad där entreprenören ges stor frihet att tolka de specificerade kraUtveckling av innovativa byggprodukter med akustikfunktion. Intervjuer om hinder och
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•

•

•

•
•

ven jämfört med en utförandeentreprenad, där byggherren gör alla ritningar och
kanske även leder arbetet)
samhällsbyggandet är en stor del i ekonomin, det omsätter närmare 1000 miljarder,
sysselsätter 500 000 personer, tar 35% av energitillförseln och representerar mer
än 6000 miljarder i värdetillgångar (förf kommentar: siffrorna bör uppdateras)
Anders Wijkmans slutsats i den offentliga utredningen ”Nationell upphandlingsstrategi” är att samhället kan få mer nytta för de pengar man lägger ned, med en mer
medveten strategi i sin upphandling
hur kostnader uppstår under en byggprocess ger anledning till eftertanke när det
gäller att lägga vikt vid att förstå kundens behov och anpassa byggnaderna efter
dessa. Proportionerna är i storleksordning
o tidigt skede, behovsanalys, byggnadsförutsättningar och program tar 1/100
o projektering tar 1/10, byggande 1, förvaltning/underhåll 5 och verksamhet
500
o byggherren är ”bara” en stödfunktion till ”ägaren” och måste få mer resurser
för att kunna utreda behoven på ett bra sätt
utvärderar vi bättre så vet vi mera nästa gång. Och omvänt. (för anm: Men det
måste finnas förutsättningar att ta vara på erfarenheterna på ett strukturerat sätt)
organisationen Byggherrarna föreslår fyra forskningsområden: a) byggherrens resurser för att utreda verksamhetens behov innan man bygger, b) hur tidiga skeden
fungerar, som leder fram till ett byggnadsprogram, c) olika sätt att göra upphandlingar, d) uppföljningsmetoder (nöjd-kund-index m fl metoder)

Byggkommissionen	
  och	
  Byggkostnadsdelegationen	
  
Rapporten ”Byggsektorns struktur och utvecklingsbehov”8 baseras på den statliga utredningen ”Från byggsekt till byggsektor” (SOU 2000:44). Författarna Lutz och Gabrielsson gör
en bred belysning av byggbranschen och det är inte möjligt att upprepa den här, men några
kontroversiella synpunkter som har bäring på tillverkarna och möjligheterna för deras innovationer att nå ut är värda att lyfta fram:
•
•

•
•

•
•

byggsektorns statiska konkurrens innebär att man levererar likadana produkter, på
samma sätt som man alltid har gjort
en struktur har byggts upp som knyter samman aktörerna i givna godkända beteenden inom respektive ansvarsområde. Samtliga skyddas av strukturen så länge de
följer dess skrivna och oskrivna regler
avvikare kan därför lätt identifieras och motas ut vilket gör att innovativa företag har
svårt att komma in på marknaden
detta fenomen har lett till en mätbar stagnation. Vinsterna upprätthålls med prisökningar inom strukturen och mot slutkunder och endast i undantagsfall genom effektiviseringar genom nytänkande i produkter eller processer. Sektorns företag satsar
därmed mycket lite på innovationer
det bör påpekas att materialindustrin delvis avviker från detta och ligger närmare övrig konkurrensutsatt industri.
företagens beteenden domineras därför av taktik – ett kortsiktigt perspektiv på detta
projekt och nästa projekt. Den stora arbetsorganisationen (byggprocessen) och den
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lilla (företagets egen arbetsorganisation) blir därför både konservativ, konserverande och omedvetet, eller medvetet, fientlig till konkurrens
o för att komma ur detta (…) måste sektorn i sin helhet övergå till mer långsiktiga strategier, vilka liksom i annan industri måste grundas på kundnytta och
efterfrågan
o verka för att som köpare utveckla materialsektorn och värdekedjan kring
denna för olika kundgrupper, i samverkan med beställare för lägre kostnader/priser, bättre kvalitet och samverkan för helheten
o synen på underentreprenörer och materialtillverkare måste förändras
så att de blir långsiktiga samarbetspartners som utgör en viktig del av
projektens helhet och utvecklingen i sektorn.
o acceptera och använd konkurrens som ett välkommet medel för att påskynda en utveckling så att företag och individer kan utvecklas i kreativa och
innovativa miljöer
o öka samarbetet med och utbytet av kunskap med övrigt näringsliv.
•

Författarna lyfter fram den komplexa kedja av aktörer, som påverkar tillverkarnas
möjligheter (här benämnda materialindustrin):

•

offentlig statistik visar inte verkliga priser. De verkliga materialpriserna från tillverkarna till entreprenörerna är lägre och mycket olika p.g.a. alla rabatter. Alla köper
inte på lika villkor. Därför är troligen materialens verkliga andel av totalkostnaden
lägre än vad statistiken visar, medan i stället arbetskostnaden är högre, särskilt
bland underentreprenörer
detta tyder på att entreprenörer kan få ut sina vinster på materialdelen, troligen för
att kompensera ”spill” i arbetsdelen. Arbetstiden utnyttjas inte fullt ut eller kan inte
utnyttjas av olika skäl. Detta tyder på att processen fungerar illa, då detta kan uppstå. Det medför vidare att materialtillverkarnas högre produktivitet inte slår igenom i lägre slutliga kostnader för den inbyggda produkten. Studier kring värdekedjan inom detta område skulle ge mått på kostnader och spill och var förändringar
borde inledas
byggsektorns system med dold prissättning och riktad försäljning hindrar effektiv
konkurrens och befäster rådande marknadsstrukturer. För att konkurrens ska uppstå krävs att priserna är synliga. Bristen på synliga priser medför höga kostnader för
både varor och hela byggnader, bristande utveckling av varor, lösningar och arbetsmetoder samt svårigheter att få avsättning för produkter och tjänster.

•

•
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•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

självklart är det så att kostnadsackumuleringen i värdekedjan varierar kraftigt för
olika produkter och även beror på vilka led som är inblandade
sammantaget tyder de erfarenheter som Byggkostnadsdelegationen tagit del av att
den slutliga kostnaden för en vara kan öka med 20 procent kanske ända upp till 400
procent inom värdekedjan från tillverkare till byggherre
köparnas beteenden är speciellt i byggsektorn. Köparna i varje led – dvs inte enbart
slutkunder som byggherrar eller hyresgäster – har inte kunnat skapa ett starkt omvandlingstryck genom att utöva sin marknadsmakt. Detta märks särskilt väl där hushållen är kunder men även där totalentreprenörer köper underentreprenörer. Det
har skapat svaga incitament för alla företag – både köpare och säljare – att arbeta
med till exempel innovationer
byggherren är slutköpare, men majoriteten av upphandlingarna görs av byggentreprenörer, underentreprenörer, grossister, materialtillverkare och transportföretag.
Alla behöver överblick och insikt i tillgängliga leverantörers kvalitet och pris. För att
dynamisk konkurrens ska uppstå mellan leverantörerna krävs att köparna vänder
sig till de företag som levererar de bästa och de billigaste produkterna och tjänsterna. Det ska även vara lätt för köparna att samla in information om vilka företag som
är verksamma på marknaden, vilka produkter de erbjuder samt produkternas pris
och kvalitet för att kunna göra bästa möjliga val. Innebörden av detta är att köparnas
kostnader för att använda marknadsmekanismen ska vara låga. Dessa kostnader
kallas för transaktionskostnader. Inom byggsektorn är det oerhört svårt för köparna
att hitta rätt leverantörer bl.a. därför att det finns så många små företag (97 procent
av företagen har mindre än 19 anställda) och att företagen är utspridda över hela
landet
inom andra branscher har små företag lyckats synliggöra sig och ta upp konkurrensen med stora aktörer genom att bilda nätverk, t.ex. ICA, Expert och liknande
småföretag skulle kunna formera sig i kedjor eller nätverk och nischa in sig på specifika typer av objekt eller kundgrupper, samt dela på kostnaderna för en gemensam
stab
ägarnas beteenden påverkas av graden av dynamisk konkurrens. Den påverkar i
sin tur företagens incitament till att utforma strategier som förstärker de drivkrafter
som skapar dynamisk konkurrens. Ett hårt omvandlingstryck tvingar företagsledningar att införa utvecklingsstrategier som leder till en dynamisk konkurrens. När
konkurrensen är dynamisk sker utveckling. Då tvingas företagen att börja arbeta
mot ett högre mål. Det innebär också att de tvingas arbeta med innovationer i både
produkter och processer, inklusive hela byggprocessen. Forskning och utveckling
blir intressant; egen forskning initieras och andras forskning bevakas. Resultaten
tas tillvara och tillämpas. Företagen tjänar mer pengar på ökad produktivitet, genom
att minska kostnaderna och öka försäljningen. Detta förutsätter dock att det är möjligt att nå marknaden med nya produkter och tjänster
konkurrens från utlandet skulle kunna bli en drivkraft, skärpta upphandlingskrav en
annan. Offentliga och stora privata byggherrar skulle kunna kräva mer utveckling.
Lutz och Gabrielsson lyfter fram det brittiska utvecklingsarbetet inom ”Rethinking
Construction” (p 24). Ett statligt och kommunalt initiativ skulle kunna skapa ett omvandlingstryck på ett motsvarande sätt i Sverige
leverera rätt produkt (kvalitet) är inte bara en fråga om kunskap och motivation.
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o

o

o

22

kvalitet är ett generellt och ofta vilseledande begrepp. Egentligen handlar det
om prestanda hos den produkt som beställaren vill ha och som samhällets
regler kräver
rätt prestanda är inte vad leverantörerna ensidigt anser passar deras produktion eller passar in på de produkter som ingår i deras aktuella avtal med
tillverkare och grossister
idag kan en s.k. push-situation råda gentemot kunderna vilket bl.a. möjliggörs av att entreprenörer av olika slag köper 73 procent av materialet för
byggherrars/hushålls räkning

•

det som gör prestanda så svåra att nå i byggandet är leverantörernas organisation
för att leverera slutprodukten. Värdekedjorna är enormt långa, osammanhängande
och svårstyrda. Ett särskilt inslag i svårigheterna att leverera rätt produkt är alla köpares brist på insyn i pris och kvalitet samt möjligheterna för köpare att fritt välja leverantörer, vilket beskär upphandlingens möjligheter i sektorn.

•

gemensamma drag för innovativa företag: En studie gjord för EU:s generaldirektorat
för byggindustrin visar hur 17 projekt har lyckats effektivisera sig. De har systematiskt arbetat för att förändra sig och använda innovativa metoder inom både produkter och processer. Slutsatserna är följande:
o innovationer är direkt länkade till vinstintresse
o leverantörer måste öka sitt deltagande inom byggprocessen. En stor andel
är små och medelstora företag. Dessa aktörer är väsentliga för att upprätta
och utveckla värdekedjor som ger största kundnytta. Upphandlingsformer
som inte använder leverantörernas kunskap hindrar innovationer
o hantverkssektorns status quo beror på oklarhet i design och brist på kunskap om material i olika förhållanden och lösningar
o offentlig upphandling (lär av PPP – Public-Private-Parnership) kan användas
för att stärka innovationer
o offentlig upphandling måste vara transparent
o byggsektorn i Europa måste ut i en offentlig debatt om sitt byggande. Ett inslag är att skapa demonstrationsexempel för att etablera en dialog med konsumenter.
o ökad tillgång till FoU-resultat
o enskilda stater och EU måste profilera vikten av innovationer inom byggsektor
o ekonomiska medel behövs, särskilt för små och medelstora företag
o mer forskning behövs om värdekedjor

•

avslutningsvis gör författarna en historisk tillbakablick på byggsektorns utveckling
från mitten på 1900-talet som kan ge en möjlig förklaring till den utveckling – bra
och/eller dålig – som präglar dagens marknadssituation

•

Byggkommissionens arbete ledde vidare till det statliga betänkandet ”Skärpning
gubbar!”22 Här ges en mycket bred bild av hur byggbranschen är uppbyggd och de
problem som finns här, men tillverkarnas bidrag till effektivisering och nytänkande

Skärpning gubbar! Om konkurrensen, kostnaderna, kvaliteten och kompetensen i bygg- sektorn” (SOU 2002:115).
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har inte någon framskjuten roll.
•

2009 kom en uppföljande utredning från Boverkets byggkostnadsdelegation,
”Skärpning på gång i byggsektorn!”23 Den redovisar erfarenheter av ett antal pilotprojekt som följdes upp noggrant med avseende på byggkostnader och ineffektivitet. I den tryckta rapporten, som kan beställas från Boverket, ingår en CD med nära
100 rapporter som Byggkostnadsforum24 levererade. Fredrik von Platen bidrar med
en engagerad och initierad diskussion som kan vara av värde även för en tillverkare
som vill förstå sin marknads särskilda problem och förutsättningar mer i detalj.
Symptomatiskt nog nämns ”tillverkare” eller ”leverantör” endast i förbigående, och
då i samband med långsiktiga relationer med byggföretagen.

Vinnova	
  –	
  Bygginnovationen	
  
VINNOVA startade 2011 programmet Nationellt innovationsprogram – Bygginnovationen.
Syftet med programmet är att utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk
samhällsbyggnadssektor, i samverkan med ett antal industriföretag.
• Jan Bröchner vid Chalmers tekniska högskola har gjort en rapport som pekar ut ett
antal systemfaktorer som påverkar möjligheterna för innovationer att komma till bred
användning 25
• i Bröchners rapport är det tolv forskare som behandlar olika aspekter på
förutsättningar för bygginnovationer och deras effekter. Tre av bidragen tar i första
hand sikte på olika typer av innovationer. Andra bidrag behandlar hur innovationsprojekt bör organiseras, vilka effekter som innovationer typiskt får, och hur man kan
se på enstaka innovationer i ett större företagsperspektiv
o Arkitektoniska innovationer
o Möjligheterna till utveckling från process till förmåga hos byggherrarna
o Långsiktig utveckling, kortsiktig effektivitet: Tidigare forskning har visat att
organisationer som utnyttjar befintliga kompetenser och resurser på ett effektivt sätt, samtidigt som de utforskar nya affärsmöjligheter och utvecklar
nya kompetenser kring nya kunder och nya teknologier, uppnår mer uthålliga
konkurrensfördelar
o Intressenter i innovationsprojekt: Involvering och engagemang av nyckelintressenter i innovationsprocessens alla faser är en väsentlig förutsättning för
en framgångsrik innovationsspridning
o Innovationer och effektivitet i sektorn: Innovationer är riskfyllda och därmed
kommer innovationstakten att bero av hur risker är fördelade mellan olika aktörer och att riskerna ligger på aktörer som har möjlighet att bära dem. Om
aktörerna på byggmarknaden - både byggherrar och entreprenörer - är obenägna att ta risker blir det viktigt att diskutera hur riskerna med att introducera innovationer kan minskas
o Innovationer och produktivitet i företagen
o Innovationer framhålls allt oftare som den givna vägen för att förbättra produkti- viteten i den svenska byggindustrin. De nya innovationerna ska öka
kundvärdet, men också minska slöserierna och öka resurseffektiviteten i en
eller flera av byggprocessens faser, menar Per-Erik Josephson. Fokus ten23

Skärpning på gång i byggsektorn! von Platen, F. Boverket mars 2009. ISBN 978-91-86045-84-5.
Exempelvis: Industriellt bostadsbyggande – koncept och processer. Byggkostnadsforum, Boverket www.boverket.se
25
Bygginnovationers förutsättningar och effekter. Bröchner, Jan (redaktör). VINNOVA rapport VR 2012:09.
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•

derar dock att vara på att utveckla den tekniska lösningen och möjligen
också affärsmodellen, knappast på hur den tekniska lösningen ska hanteras
i den verkliga situationen. För att utnyttja den fulla potentialen med innovationer måste därför även organi- sationen, processen och arbetssätten i användningen beaktas.
Vinnovas program Bygginnovationen har fastställt en ”Innovationsstrategi för det
svenska samhällsbyggandet - Underlag för fortsatta satsningar på innovation inom
samhällsbyggandet”
o den utgör ett underlag för diskussion om och konkretisering av handlingsplaner för olika aktörers fortsatta satsningar på innovation inom samhällsbyggandet
o till grund för strategin ligger ett stort antal intervjuer och analyser av vad som
kännetecknar ett innovativt samhällsbyggande. Strategin svarar mot de utmaningar som identifierats av samhållsbyggandets företag och omfattar
dessutom bakgrundsanalyser av
§ ett kunddrivet innovationsklimat
§ samverkan för innovation
§ stimulans för innovation i samverkan

Vinnova	
  –	
  forsknings-‐	
  och	
  innovationsagenda	
  
Vinnova har tagit hjälp av ett antal forskare för att formulera är en nationellt förankrad
forsknings- och innovationsagenda inom samhällsbyggnadssektorn. 26 Under arbetet med
agendan har man ordnat workshops och kunnat ta in information från byggherrar, fastighetsägare, konsulter, byggare och materialleverantörer för att formulera en strategi för fortsatt forskning. Agendan innehåller tre insatser: Företagsdrivna innovationsprojekt, Nätverksaktiviteter samt Öppen tillämpad forskning.
Effekterna av det föreslagna arbetssättet presenterat i agendan är:
• samhällsbyggnadsbranschen är kapabel att hantera livscykelperspektiv och
systemproblem med hållbara lösningar för uppfyllande av EUs miljö- och klimatmål
. innovationer värdesätts och branschens aktörer har en ökad innovationsförmåga
och större marknadsfokus genom s.k. mass customization och är därmed mer lönsamma
. samhällsbyggnadsbranschen har samma produktivitet som annan industri med en
ökad valfrihet i hur en byggprocess kan genomföras vilket ger ökade investeringar,
ökat underhåll samt ett byggande i balans med efterfrågan och behov
. ökade marknadsandelar i Europa genom svensk export av produkter och kunnande
Författarna gör en bred översikt över bostadsbyggandet och olika strukturella problem, som
är mycket läsvärd. Man pekar även på några punkter, som är relevanta för tillverkningsindustrins situation:
• affären i industriella processer är dels att Leverantören (byggare, konsulter och tillverkare/materialleverantörer) tjänar pengar på upprepningen genom att erfarenhetsåterföringen (lärandet) ger utvecklade plattformar och produkter och
• privata och offentliga kunder (ägare av byggnader, bostäder och anläggningar) tjänar pengar på lägre bygg-, drift- och underhållskostnader då långsiktighet byggs in i
26
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•

plattformar och produkter. Dessa möjligheter är drivkrafter i dagens omvandling av
sektorn som omfattar:
o alla aktörer - byggherrar, fastighetsägare, konsulter, byggare och materialleverantrer och
o allt byggande - nybyggnad, underhåll, drift och ombyggnad, i både stora och
små projekt inom hus- och anläggningsbyggande
utvecklingen av plattformar och industriella processer har ofta drivits utan i förväg
känd kund, dvs som investeringar, av både stora och små leverantörer av olika slag.
Till stor del har detta skett genom att många aktörer med olika kompetenser varit
inblandade för att förändra processerna och tekniken samtidigt. Vi måste dock skilja
på leverantörer (byggare, konsulter och materialleverantörer) av och mottagare/beställare av dessa innovationer.
För både producerande och beställande företag är uthållighet att kunna hålla sig till
en vald utvecklingslinje viktig. Helt avgörande förutsättningar för industriella processer är:
o beställarsidans förmåga att specificera funktioner framför lösningar och leverantörssidans förmåga att utveckla och erbjuda dessa,
o vilken strategi och förmåga beställarsidan har att initiera, upphandla och implementera dessa innovationer och
o att systematisera och utnyttja lärandet som repetitiva processer erbjuder.
industriella processer för bygg och förvaltning handlar om att skapa integration, lärande och repetitivitet i en resursorienterad och fragmenterad byggsektor som gör
det svårt att utveckla robusta produkter och samla aktörer mot gemensamma långsiktiga mål. Vi har idag en byggprocess där låga byggkostnader är i fokus istället för
värden för kund, brukare och samhälle under användning
övergripande möter detta ett antal hinder:
o förvaltningsskedet måste integreras vid nybyggnad. Fokus ligger idag på
produktionskostnad utan tillräcklig hänsyn till driftsfas, underhåll och renovering
o avsaknad av branschgemensamma process- och styrande strukturer som
möjliggör industriella processer som alla aktörer kan relatera – och utveckla
– sina affärsmodeller till
o branschens avsaknad av kostnadstransparens i hela värdekedjan vilket
hindrar kostnadsstyrning och -reduktion, t.ex. oförmåga och ovilja att separera materialkostnad från arbetskostnad
o beställarnas låga kompetens kring hur man specificerar och verfiera funktioner och drar nytta av, initiera samt implementerar industriella processer i
sin verksamhet
o fler och konkurrenssatta rationella byggmetoder både gällande platsbyggt
och prefab för att med standardiserade metoder även kunna göra unika projekt
o bristen på förmåga hos speciellt SME att utveckla och/eller ta upp ny kunskap, särskilt branschöverskridande samarbeten och
o myndigheters och kommuners bristande förmåga att ställa krav utan att
samtidigt föreskriva lösningar
En del i agendan är ”Affärsdriven innovation och kompetensutveckling” som omfattar såväl beställare som de utförande parterna i byggprocessen
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Om tillverkarna skriver författarna:
o ”	
  Materialindustrin har lång erfarenhet av industriell produktion och affärsmodeller som fungerat väl både i hög- och i lågkonjunktur samt en vana att
utveckla och tillverka produkter med en fragmenterad kravprofil.”
o i Iänder som t.ex. Japan har materialleverantörer därför varit de drivande i
att utveckla nya affärsmodeller kring industriella processer
o i Sverige finns också framgångsrika materialföretag som levererar delsystem
eller system som t.ex. Färdig Betong, Strängbetong och Part AB
o detta innebär att allt från automatiserade, prefabricerade och platsbyggda
erbjudanden finns. Basen i industriella processer är i vilket fall som helst utökad samverkan mellan alla aktörer

•

För att få genomslag för industriella metoder inom projekteringen krävs kompetensutveckling kring industriella processer
o projektörer behöver kompetens lyftas i projektering kopplat till framtida flexibla ny processer dess hållbarhet, dels tekniskt, dels affärsmässigt. Vidare
behövs kunskap i produktbestämning och -utveckling och i att hitta återupprepning även i projekteringen ökas.
o materialleverantören behöver ta ansvar för att utifrån informationsnivåer definiera egenskaper m.m. Därmed kan leverantörerna välj nivå på sitt erbjudande, nämligen varor, komponenter, delsystem, system eller hela produkter. Och övriga parter kan också välja nivå på leveranserna, inte minst är
fördelen mellan att kunna växla mellan generiska produkter och specifika företagsprodukter

Författarna till agendan föreslår ett antal demonstrationsprojekt, som kan vara högintressanta för utvecklingsintresserade tillverkare att söka medverkan i. Rapporten är väl värd en
genomläsning och diskussion internt inom företaget. Om Vinnova realiserar denna agenda
kommer det att ske en hel del omprövning inom den svenska byggbranschen, och tillverkningsindustrin har flera anledningar att delta aktivt i denna process. Inte minst som det kan
finnas en exportpotential i ett fördjupat kunnande och framtagning av effektiva produkter
och processer.
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6. Slutsatser – hinder och möjligheter för innovativa
byggprodukter
En debattartikel till tidskriften Husbyggaren baseras på detta avsnitt enl beslut 2013-10-21.
Det är en relativt vanlig uppfattning att det behövs fler innovationer för att lösa olika problem inom byggbranschen, exempelvis när det gäller skärpta funktionskrav, bristande produktivitet och skador. Tillverkningsföretagen, eller leverantörerna kan bidra till en positiv
utveckling genom att utveckla innovativa byggprodukter. Men i den allmänna debatten om
byggbranschen talas det inte så ofta om vilka hinder och möjligheter som tillverkarna måste
hantera när det gäller införande av innovativa byggprodukter i byggprocessen. Det huvudsakliga motivet till att göra denna studie var att lyfta fram tillverkarnas perspektiv.
I denna studie har ett stort antal förutsättningar sammanställts, som är styrande i olika skeden av byggprocessen. En tillverkare kan ha nytta av att känna till dem, även om de ”hör
till” andra aktörer. De bildar ett slags ”sjökort” som tillverkaren kan ha nytta av för att ”navigera” rätt på vägen från idé via utveckling, tester och dokumentation till marknaden, där
den blir en välbeprövad och erkänd produkt.
Underlaget kommer huvudsakligen från intervjuer med tillverkare, men även med andra
parter i byggbranschen såsom entreprenörer, byggherrar, projektörer och forskare. De har
alla gjort personliga erfarenheter under ett långt yrkesliv och har haft mycket att berätta.
Några forskningspublikationer om innovationer i byggbranschen tillför också en del synpunkter till diskussionen i rapportens sista del.
I denna rapport återges fler och delvis mer alarmerande erfarenheter än vad som gick att
föreställa sig när detta projekt planerades. De allra flesta synpunkter är relevanta för tillverkningsföretagen därför att de kan hjälpa dem att förstå den omgivning som deras produkter ska fungera i. Nedan följer några generaliserade slutsatser som författaren formulerat med stöd av intervjuer och publikationer. Men hur relevant denna sammanfattning är
beror på vilken situation och vilken roll man är i. Läsaren bör därför själv arbeta sig igenom
rapporten och dra de slutsatser som passar in på
de egna förutsättningarna.
Analogien med ett sjökort är användbar. Det visar
dels kända hinder som folk har hittat ”den hårda
vägen”. Den som vill kan använda ett sjökort för att
lägga ut sin egen kurs bland alla grynnor och skär,
på egen risk. Ett sjökort föreslår också farleder för
dem som inte känner till området. Där är man säkrare, men man får i gengäld räkna med konkurrens.
Att ett ”innovationssjökort” med intervjuerna och
publikationer som grund skulle likna Kosteröarnas
oöverskådliga skärgård kunde inte förutses när
denna studie inleddes. Några försök att staka ut
”farleder” görs i sammanfattningen nedan.
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Förhoppningen är, att tillverkningsföretagen kan få nytta av denna rapport för att hitta en
framkomlig och säker väg för sina innovationer, utan att stöta på något av de mest förutsägbara hindren. Det vore önskvärt att fortsätta studera detta område och försöka förenkla
bilden.
I en annons i Dagens Industri 2013-10-17 säger Svante Hagman, VD för NCC Construction: ”I Sverige är byggprocessen tio år av trassel från a till ö”. Det hade kunnat vara en rubrik på denna rapport. Men det går inte att vänta på att det ska bli bättre, man måste lära
sig att hantera de svårigheter som finns och se möjligheter, även om det kan verka lönlöst
ibland.
Denna rapport kan i så fall fungera som ett insteg och ge uppslag om mer fördjupade studier. Ett möjligt resultat av en sådan studie skulle kunna vara förändrade ”AB”, dvs allmänna bestämmelser för avtal mellan parterna. Särskilt avtalet mellan tillverkare och entreprenadföretagen skulle behöva förändras, för att underlätta en strategisk funktion för tillverkarna, med en riskdelning mellan företagen.

Intervjuerna visar sammanfattningsvis:
1. Det sägs ofta att byggbranschen är konservativ. Det finns ibland goda skäl till ett
försiktigt förhållningssätt och därför stämmer påståendet i vissa situationer, men det
är viktigt att veta att det finns flera undantag.
2. Andra säger att byggbranschen ändrar för mycket och för ofta. Det finns fog
även för detta påstående. Alla byggnader ges en unik utformning. Regler och kundkrav varierar från projekt till projekt. I vissa entreprenadformer är det helt normalt att
exempelvis en entreprenör söker efter alternativ, för att få bättre rabatter eller enklare konstruktioner.
3. Funktionskrav ger fördelar. De öppnar för smarta lösningar och för att jämföra tillverkare och produktalternativ. Nya funktionskrav, t.ex. värmeisolering, tvingar fram
omprövning av gamla konstruktioner.
4. Hindren för innovativa produkter är både många och komplexa. En tillverkare har
större möjlighet att få ut en ny produkt, om man förstår förutsättningarna i olika skeden av byggprocessen och vad olika aktörer har att beakta. Denna förståelse kräver
förberedelser.
5. Det är en mångfald av aktörer som på olika sätt bestämmer de allmänna förutsättningarna för en innovativ byggprodukt
a. myndigheter, certifieringsorgan, universitet, branschinstitut och branschföreningar sätter en del allmänna begränsningar men öppnar också för möjligheter
b. byggherrar, projektörer och entreprenörer kan vara mer eller mindre intresserade av nya lösningar – se vidare nedan
c. olika typer av inköpsavtal mellan entreprenörerna och tillverkarna, med rabatt- och bonussystem kan också spela stor roll för en tillverkares möjligheter att komma in. Hur dessa avtal följs i praktiken är ännu en komplikation
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6. Mer långsiktiga spelregler skulle gynna innovationsklimatet, exempelvis energikrav, ljudkrav m fl, jämfört med de kommunala särkrav och beställarkrav som är
vanliga idag
a. byggnader utformas nästan alltid individuellt, med påföljd att erfarenheter
från ett projekt är svåra att överföra till kommande projekt samt att entreprenörer har svårt att köpa in stora volymer av standardkomponenter
b. teknisk utveckling, olika särkrav och ständiga regelförändringar kan i och för
sig öppna möjligheter för dem som har kraften att följa med i alla turer, men
kan också hindra små företag från att våga utveckla och driva sina lösningar
7. Byggherrarna har egentligen stor makt, men utnyttjar den inte alltid fullt ut eller har
inte mandat att göra det
a. det viktigaste valet som byggherren gör är formen för entreprenad och vilken
styrning byggherren själv tar ett aktivt ansvar för
b. i projekt där byggherren värderar lösningar som ger bra funktioner eller lägre
kostnader under ett långt driftsskede och där denne kan godta en större investering, finns bättre förutsättningar för att nå fram med produkter som tillför sådana värden, även om de kräver förändringar i olika delar av processen
c. i projekt med fast pris, generella funktionskrav och stor frihet för entreprenören att välja lösningar och produkter (som uppfyller funktionskraven) är det
vanligt att byggherren måste godta byten till produkter som entreprenören
föreslår, ofta för att de är billigare än dem som projektören har föreslagit
d. kostnader för drift, förvaltning och bristande effektivitet i själva verksamheten
är ofta högre än byggkostnaderna, men det kan vara ”olika plånböcker” som
gäller för investeringar respektive intäkter
e. vissa byggherrar ställer speciella eller väldigt detaljerade krav, exempelvis
på vilka byggprodukter och leverantörer man får använda. Kraven försvårar
för entreprenörerna att använda sina egna industrialiserade byggprocesser
och egna standardkomponenter, därmed även intresset för innovationer
f. bra garantier kan vara mer intressanta för byggherrar som bygger för egen
förvaltning än för dem som bygger för att sälja
g. en effektiv kontroll gynnar produkter med högre kvalitet (färre fel)
8. Projektörer, exempelvis arkitekter, konstruktörer, akustiker m fl kan i många fall fungera som ”ambassadörer” för en innovativ lösning som de får förtroende för, men de
vill se erfarenheter från tidigare byggen och effektiva garantier
a. konsulter har generellt inte särskilt starka incitament att föreskriva ”nyheter”
såvida inte innovationen löser något akut problem i ett visst projekt, t.ex. där
det krävs särskilt tunna, lätta eller välisolerande produkter
b. konsulter vill inte stå risken för att en obeprövad lösning ger problem på sikt
c. pilotprojekt, där tillverkaren tar ett utvidgat ansvar, kan vara ett sätt att skaffa
erfarenheter från fältet som går hem i konsultledet
d. konsulterna vill se en gedigen dokumentation som visar att produkten fungerar ute i verkligheten, på bygget
e. konsulter kan ha egna ”hemmabyggen” som konkurrerar med tillverkarens
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9. En innovatör och tillverkare måste förstå vem som är kund, vilken process denne
redan ”sitter med” och vilka problem som produkten ska lösa åt kunden
a. det finns flera nålsögon som en ny produkt ska ta sig igenom för att nå
marknaden. Tillverkaren måste vara beredd på att det tar tid att komma
fram, 5-10 år är inte ovanligt
b. om man har en innovativ produkt som enkelt ersätter en annan, går det lättare att sälja in denna lösning direkt till projektinköparna, särskilt om den är
billigare, enklare, mer miljövänlig eller har bättre funktioner
c. om man har en innovativ produkt som kräver att kunden ändrar i sina egna
system, är det mycket svårare att motivera en förändring. Incitamenten för
kunden måste vara starka, eftersom det uppstår kostnader för mer än bara
materialen om man ska göra ett byte. Ett exempel är lätta flytande golv, som
vid en totalkalkyl kan visas vara effektivare än tjocka pågjutningar direkt
ovanpå bjälklag. Men de kräver flera ändringar i anslutande detaljer och det
kan vara svårt att motivera ett byte till den nya lösningen i sent skede om
projektörerna redan har ritat in den gamla
d. av samma skäl borde stomljudsdämpande infästningar vara attraktiva, som
gör utrymmeskrävande tilläggsisoleringar överflödiga, särskilt om dessa
ibland projekteras i sent skede, men hittills har det varit svårt att få gehör för
sådana produkter
e. man måste styrka att den innovativa produkten verkligen löser kundens problem, helst utan att skapa nya följdproblem och gärna så att totalkostnaden
sjunker
f. både entreprenörer och byggherrar kan vara rädda för nya produkter och
material. Garantier, som håller över tid, är viktiga för att godta en produkt
g. börjar man leverera för tidigt kan man få svåra ansvarsfrågor att reda ut, eller så blir det ingen affär därför att man inte kan svara på kundens frågor
h. olika faser i en produkts livscykel och vilka krav de ställer på tillverkaren beskrivs på ett bra sätt i en modell som hämtats från USA och anpassats till
svenska förhållanden av Innovationsbron i Lund10
i. patent är ofta svåra att få eller att försvara, men olika typer av tekniska godkännanden, garantier, certifieringar och liknande kan ge ett bra skydd
10. Inköparna hos entreprenadbolagen är kanske tillverkarnas primära kund. Men det
gäller att förstå vilka förutsättningar dessa kunder har i sina entreprenadavtal och
inköpsavtal
a. innovativa byggprodukter som direkt ersätter en traditionell produkt, t.ex.
PIR-isolering istället för mineralull, kan gå lätt att sälja in
b. produkter som kräver en förändring i ritade lösningar, produktionsmetoder
och liknande har en längre väg att gå och de jämförs inte alltid på lika premisser som konkurrerande material eller lösningar, men det kan löna sig att
bearbeta företagen för att på sikt komma in som alternativ
c. rabatter och bonusar påverkar vilka produkter som slutligen väljs ut, här
finns en del märkliga effekter som man måste känna till. Att få ett centralt avtal med ett entreprenadbolag kan i vissa fall ge fördelar men i andra fall vara
sämre än att sälja direkt till projekt eller till grossister. Se vidare i avsnittet
om inköp
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11. Arbetschefer i entreprenadbolag
a. kan värdera kostnader för montage, lagerhållning, garantier m m olika, beroende på tillgången till billig personal (lågkonjunktur) respektive arbetskraftsbrist (högkonjunktur)
b. kan värdera en smartare lösning som minskar arbetskostnader, spill och
andra kringkostnader, jämfört med den lösning inköp har valt, som kan vara
suboptimerad på komponentnivå
c. kan uppfatta en tillverkare som en viktig partner, om denne har djupa kunskaper om sina produkter och återför erfarenheter från andra projekt
d. kan tveka att prova innovativa nyheter i ett enskilt projekt där man är orolig
för att inte kunna hantera totalansvaret mot byggherren
e. kan ändå köpa in en ”smart lösning” om den löser ett akut problem, t.ex. där
man fått problem med att få plats med en föreskriven lösning och därför
tvingas köpa in en tunnare produkt som inte behöver vara lika väldokumenterad som dem som finns i plattformar och andra centrala avtal

Det har forskats en hel del vid landets tekniska högskolor om byggbranschens olika problem och utmaningar. I ett avsnitt i denna rapport görs några axplock ur rapporter, som är
intressanta för tillverkarnas del. Några faktorer som bör lyftas fram är
12. Vad ser kunden för värde i den produkt man tar fram, står detta helt klart för ledningen i ett tillverkningsföretag?
a. om kundernas behov och efterfrågan ändras kan man vara tvungen att hitta
en ny affärsmodell. Det är lättare sagt än gjort, det är alltid lättare att låta saker rulla på än att ta risker och bryta mönster
13. I befintliga företag finns goda möjligheter att utveckla nya lösningar, innovationer är
inte synonyma med nya företag
a. ”det finns massor av kreativa människor, processer och idéer i storföretagen.
Problemen ligger inte där. Men man är ofta vad vi kallar locked-in, inlåst i ett
beteende och i en struktur där nya tankar och idéer inte når ända fram
b. för det krävs ett aktivt beslut – ledningens mod och vilja att våga satsa på
nya långsiktiga projekt”. Innovation måste byggas in i hela organisationen
och förankras i ledningsgruppen, ”en CIO - Chief Innovation Officer”. Det
räcker inte att bilda en liten grupp som man låter ”syssla med innovation”
14. Entreprenörer kan ha fördelar av att bygga stabila relationer, ”bilda familj” och sluta
jaga leverantörer för att få ned priset
a. med långsiktiga relationer med tillverkarna blir det billigast i längden
b. Toyota framhålls ofta som ett föredöme när det gäller att integrera sina underleverantörer och hjälpa dem att utvecklas istället för att bara pressa dem
c. visserligen kan det inträffa att priset på de byggdelar och komponenter som
köps in blir något högre
d. men förseningarna och justeringarna blir färre, extrakostnaderna mindre,
produktionen effektivare och kvaliteten på slutprodukten högre
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e. detta uppväger med råge de något högre inköpspriser från leverantörerna
som man känner väl och kan samarbeta med
15. Förutsättningen för att kunna dra fördel av innovativa byggprodukter är ofta standardisering och upprepning
a. tekniska plattformar och industriella byggmetoder drivs ofta på central nivå i
entreprenadföretagen
b. plattformkoncepten kännetecknas av en process- och metodmässig uppstramning av det traditionella byggandet – man ska inte bygga allt som kunden vill utan försöka snäva in produktionen till olika alternativ med tillräcklig
flexibilitet. Exempel på avgränsningar är att fixera våningshöjden, bjälklagstyp, schakt, hissar m m
c. men de lokalt ansvariga (platscheferna) får problem med att tillämpa dessa
plattformslösningar i projekt, där lokala krav och individuell utformning kräver
kostsamma anpassningar av lösningarna
d. centrala avtal kan vara ofördelaktiga sett ur lokala projektinköpares synvinkel
16. SBUF är Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond
a. de stöder branschföretagens utvecklingsarbete och forskning i projekt som
bidrar till att skapa bättre affärsförutsättningar, effektivare byggprocess och
gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikupphandlingar
b. tillverkningsföretag i samarbete med SBUF:s medlemsföretag kan initiera utvecklingsprojekt som ökar möjligheterna för innovativa byggprodukter att
komma till tidigare användning, göra dem mer allmänt kända och minska
oron för att de ska medföra olika nackdelar för kunderna. Sådana demonstrationsprojekt kan bidra till en bättre marknadssituation över hela livscykeln
17. Byggkommissionen och Byggkostnadsdelegationen har skrivit flera rapporter, som
pekar på behovet av att utveckla materialsektorn och värdekedjan kring denna, i
samarbete med byggherrar och entreprenörer. I rapporterna (se avsnittet i rapporten) beskrivs problem som hör till den komplexa kedja av aktörer, som påverkar tillverkarnas möjligheter, särskilt när det gäller systemet med rabatter och bonusar.
Rapporterna är väl värda att läsa för tillverkare.
18. Vinnova har beställt en ”forskningsagenda” från ett antal forskare. Författarna till
agendan26 föreslår ett antal demonstrationsprojekt, som kan vara högintressanta för
utvecklingsintresserade tillverkare att söka medverkan i. Agendan gör en bred genomsyn av byggbranschens situation och är väl värd en genomläsning och diskussion internt inom företaget. Om Vinnova realiserar denna agenda kommer det att ske
en hel del omprövning inom den svenska byggbranschen, och tillverkningsindustrin
har flera anledningar att delta aktivt i denna process. Inte minst som det kan finnas
en exportpotential i ett fördjupat kunnande och framtagning av effektiva produkter
och processer.

Utveckling av innovativa byggprodukter med akustikfunktion. Intervjuer om hinder och
möjligheter – Cementa AB, Christian Berner AB, Europrofil AB, «Företag»
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