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Förord

På en konferens i Cincinnatti hösten 2002, hörde jag på ett föredrag med titeln
”Enhancing project performance by implementing a societal stakeholder culture”,
eftersom att det verkade relatera bra till min forskning angående förankring av
projektintressenter i byggprocessen. Det visade sig att mycket av föredraget handlade
om ett brittiskt handlingsprogram kallat ”Considerate Constructors Scheme” med syfte
att bättre hantera olika störningar som ett byggprojekt kan medföra till sin omgivning.

På grund av det intresse som ett sådant handlingsprogram borde ha för den svenska och
nordiska byggindustrin bjöds, fördragshållaren Stephen Barthorpe från University of
Glamorgan, UK våren 2003 till Lund som ”key note speaker” vid den 3:e nordiska
konferensen för ”Construction Economics and Organization". Hans föredrag mottogs
med stort intresse vilket medförde att denna studie blev aktuell. Att titta på hur de
genomför handlingsprogrammet i Storbritannien och vilka lärdomar den svenska
byggindustrin kan dra av detta.

Med detta vill jag tacka Stephen Barthorpe inte bara för den inspiration han gett, utan
även för det personliga engagemang han lagt ner för att göra denna studie möjlig. Både
vad gäller hans intresse för mitt avhandlingsarbete i stort, men framförallt för den hjälp
med kontakter i Storbritannien som han gett oss. Ett tack till David Hardy och Mike
Mitchell vid ”Considerate Constructors Scheme” för deras hjälp med att ta fram och
genomföra bra och intressanta projekt att besöka.

Ett stort tack även till Byggrådet som finansierat denna studien, och utan vars hjälp
den ej hade varit genomförbar. Tack även till Byggrådets Byggprocessforum som
diskuterat idéer och möjliga tillämpningar av ”Considerate Constructors Scheme” på
ett antal av deras seminarium.

I övrigt vill jag tacka finansiärerna för mitt avhandlingsarbete, SBUF, Banverket och
Vägverket, utan vars stöd mitt avhandlingsarbete inte kommit till stånd och därmed ej
heller denna studie.

Till slut vill jag speciellt tacka, Per-Åke Gröning, projektledare för Byggprocessforum,
Mats Håkansson, Sveriges Byggindustrier Malmö samt min handledare Bengt
Hansson, inte bara för deras värdefulla bidrag med idéer till denna studie utan även för
ett trevligt ressällskap under studiebesöket i London.

Stefan Olander Lund 2004





5

Sammanfattning

Byggbranschen har ett dåligt rykte. Det är sällan som media skriver om byggbranschen
i positiva termer, utan ofta handlar mediainslagen om problem som finns, eller upplevs
finnas, inom byggsektorn. Till exempel höga kostnader, dålig effektivitet, bristande
kvalitet, störande arbeten och kartellbindningar. Dessa branschproblem är dock inte
unika för Sverige. I Storbritannien har ett handlingsprogram, Considerate Constructors
Scheme (CCS) inrättats, med huvudsyftet att förbättra byggbranschens rykte hos
allmänheten.

CCS är ett frivilligt handlingsprogram med en fastställd norm för vad som är en god
tillämpning av handlingsprogrammet (code of practise). Handlingsprogrammet drivs av
byggindustrin och syftar till att:

• Minimera störningar eller negativa effekter gentemot berörda närboende och
närliggande verksamheter, till exempel buller, nedskräpning och andra
olägenheter, som har orsakats av byggarbetsplatsen.

• Noll tolerans mot stötande beteenden och språk från byggarbetsplatsen
• Erkänna och belöna entreprenörernas strävan att öka standarden på till exempel

ledningen av arbetsplatsen, miljötänkande och säkerhet utöver lagstadgade krav.
Från dessa övergripande syften har ett åtta punkters program för god tillämpning
(Code of Considerate Practise) utarbetats:

• Omtänksamhet (considerate)
• Miljömedvetenhet (environmentally aware)
• Ordning och reda (clean)
• God granne (a good neighbour)
• Inge respekt (respectful)
• Säkerhet (safe)
• Ansvarstagande (responsible)
• Ansvarsskyldighet (accountability)

Efter att ha studerat handlingsprogrammet ”Considerate Constructors Scheme” visas
två väldigt tydliga begränsningar. Den ena är beställarens roll i implementeringen av
byggprojektet och det andra att inre effektivitetsaspekter ej beaktas. Dessa
avgränsningar är givetvis medvetet valda och det finns tankar på utveckling, både vad
gäller beställarens roll och effektivitetsaspekter.

”Considerate Constructors Scheme” har då valt att fokusera på den yttre effektiviteten,
vilket innebär att en viktig koppling missas. I princip kan sägas att både den yttre och
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den inre effektiviteten måste fungera för att ett projekt eller ett företag skall vara
framgångsrikt. Dock bedöms mycket i handlingsprogrammet, som kan kopplas till den
inre effektiviteten, till exempel ordning och reda på arbetsplatsen eller
arbetsmiljöaspekter, men dessa punkter bedöms ur perspektivet hur de uppfattas från
ett utifrån perspektiv. Antagligen har de arbetsplatser med höga betyg även en god inre
effektivitet, som dock inte registreras eller noteras, vilket gör att en god möjlighet för
förbättringar även på detta område missas.

Genom att entreprenörens och inte beställarens roll är central i programmet medför det
att viktiga moment i byggprocessen  som idéskede, planering och projektering inte
beaktas av ”Considerate Constructors Scheme”. Det är samtidigt i dessa skede som
grunden läggs för både en god inre och en god yttre effektivitet. Till exempel om en
beställare upprört berörda närboende i tidiga skeden av byggprocessen blir det svårt,
oberoende om projektet är med i ”Considerate Constructors Scheme” eller inte, att
upprätthålla en god kontakt med dessa intressenter.

Behovet av ett liknande handlingsprogram i Sverige finns, inte minst ur de perspektiv
på byggbranschen som ges i till exempel ”Skärpning gubbar” (SOU 2002:115). Här ges
kritik både mot byggbranschen som helhet och mot en brist på effektivitet, samt ges
även ett perspektiv på byggbranschens dåliga rykte.

Under 2004 påbörjas ett försök som delvis inspirerats av ”Considerate Constructors
Scheme”. Försöket är initierat av Byggrådet och Byggprocessforum i Malmö och kallas
”Handlingsprogram för byggprocess i samverkan”. Detta handlingsprogram kommer
att fokuseras på både inre och yttre effektivitet, samt kommer det att utgå från
byggherren/beställaren. Detta är ett försök att förbättra byggbranschens rykte och
effektivitet, men vidare forskning och utvärdering krävs för att formulera ett program
motsvarande ”Considerate Constructors Scheme” i Sverige på en nationell basis
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Summary

The construction industry are experiencing  a poor image. The media rarely writes
about the construction industry in positive terms, instead the media coverage often
relates to the problems that the construction industry are facing. It can for instance be
high costs, low efficiency, poor quality, disturbance of the neighbourhood and cartels.
However, these problems are not unique for the Swedish construction industry. In the
United Kingdom a program, the “Considerate Constructors Scheme”, has been
developed with the main purpose of improving the image of the construction industry.

The “Considerate Constructors Scheme” is a voluntary Code of Practice, driven by the
construction industry, which seeks to:

• Minimise any disturbance or negative impact (in terms of noise, dirt and
inconvenience) sometimes caused by construction sites to the immediate
neighbourhood.

• Eradicate offensive behaviour and language from construction sites.
• Recognise and reward the contractor's commitment to raise standards of site

management, safety and environmental awareness beyond statutory duties.
From these aims a eight points code of considerate practise has been developed:

• Considerate
• Environmentally Aware
• Clean
• Good Neighbour
• Respectful
• Safe
• Responsible
• Accountability

After studying the ”Considerate Constructors Scheme” two clear limitations with the
schema are evident. The role of the client and the internal efficiency at the construction
site, are two factors that are not considered at present. These limitation are, of course,
chosen consciously, and the schema has chosen a clear focus on external efficiency, the
image factor. However, an important point is missing with this single focus.
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In principle , both the external as well as the internal efficiency must function for a
project or business to be successful. However, in the schema are many of the factors,
that could relate to internal efficiency, for instance a clean construction site, evaluated
from a external point of view. How is the construction site viewed from the outside.
Most likely, the construction sites that have clean site from the external point of view,
also has a clean site internally, this is however not registered, and thus a good
opportunity for improvement goes missing.

By having the contractor, and not the client, as the central actor in the scheme
important stages of the construction process as, feasibility, planning, design are not
considered by the “Considerate Constructors Scheme”. However, it is in these  early
stages of the construction process that forms the base for a good efficiency, both
internal and external. For instance, if a client in the early stages have worried and upset
the residents in the vicinity of the future site, it can be hard to uphold a good relation
with these residents.

There are, in Sweden, a need a need for a similar scheme as the “Considerate
Constructors Scheme”. Regardless of the limitations the scheme has been successful in
improving the image the construction industry in the United Kingdom.

During 2004 a similar scheme, partly inspired by the “Considerate Constructors
Scheme” is initiated by Byggrådet (the Building Council) and Byggprocessforum (the
Construction Process Forum) and is called “ a program for a construction process in
cooperation”. This scheme will focus on both the internal and the external efficiency,
and the client will be the main actor in the scheme. It is an attempt to improve the
image and efficiency in the Swedish construction industry. However, further research
and evaluation are needed to formulate a scheme like the “Considerate Constructors
Scheme, on a national basis in Sweden.
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1 Inledning

1.1 Byggbranschens rykte
Byggbranschen har ett dåligt rykte. Det är sällan som media skriver om byggbranschen
i positiva termer, utan ofta handlar mediainslagen om problem som finns, eller upplevs
finnas, inom byggsektorn. Till exempel höga kostnader, dålig effektivitet, bristande
kvalitet, störande arbeten och kartellbindningar. I den statliga utredningen ”Skärpning
gubbar! –Om konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn”
(SOU 2002:115) anges till exempel att det varit ett fokus på byggbranschen i
nyhetsrapporteringen de senaste åren, och då speciellt ur ett problemperspektiv. Det
vill säga att det finns behov för åtgärder som kan visa på de goda exemplen, och som
visar på de åtgärder som trots allt görs för agera på ett bättre och effektivare sätt.

Det finns svårigheter att få nya projekt till stånd på grund av problem med att förankra
byggprojektet hos dess intressenter, till exempel berörda närboende till ett projekt
(Olander 2003). Vilket kan leda till förseningar av processen genom till exempel
överklaganden av planer och bygglov (Henecke, Olander 2003). Detta är således
ytterligare en försvårande faktor för byggbranschens rykte. Metoder och verktyg behövs
för att kommunicera med allmänheten och andra intressenter. Vidare behövs det aktiva
angreppssätt för att minimera den påverkan ett byggprojekt har på sin omgivning, både
före, under och efter genomfört byggprojekt (Olander 2003).

Dessa branschproblem är dock inte unika för Sverige. I Storbritannien har ett
handlingsprogram, Considerate Constructors Scheme (CCS) inrättats, med
huvudsyftet att förbättra byggbranschens rykte hos allmänheten.

”Traditionally, the construction industry has tended to restrict its marketing and public
relations activities to a dedicated individual or departement, specifically engaged to
promote business and maintain good relationships with key clients. An all-embracing
’stakeholder’ approach that fully considers the publics interest has so far yet to be
realised” (Barthorpe 2002)

Dock hävdar Barthorpe (2002) att det största bidraget, i Storbritannien, för att
förbättra ryktet för byggbranschen hos allmänheten och öka intressentperspektivet har
kommit genom ”Considerate Constructors Scheme”.
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"The British public has traditionally taken a dim view of construction. The industry is
often seen as uncaring and insensitive. Construction sites are viewed as noisy, dirty and
dangerous places. People often feel reluctant to complain, fearing at best their
complaint will be ignored, or at worst that it prompts an abusive response. The
Considerate Constructors Scheme provides a real opportunity for the industry to
improve its public image. It has the full support of every sector of construction and is
backed by the Government, who recognise the importance of demonstrating
consideration for both the public and the environment." (Nick Raynsford, fd
Byggminister i Storbritannien, www.ccscheme.com 2003-12-02).

”Considerate Constructors Scheme” är ett angreppssätt för att komma till rätta med en
otillfredsställande förankring hos allmänheten och byggbranschens dåliga rykte. En
studie av detta handlingsprogram är av intresse för att se hur andra länder hanterar
denna typ av problem och vilken effekt de har på byggprocessen och dess
genomförande.

1.2 Syfte
Avsikten med denna studie är att redovisa erfarenheter från tillämpningen av
”Considerate Constructors Scheme” i Storbritannien, i ett perspektiv om möjlig
tillämpning i den svenska byggprocessen.

Studien är knuten till forskningsprojektet ”Förankringsmetoder i byggprocessen” som
pågår vid avdelningen för Byggnadsekonomi, Lunds Tekniska Högskola, se exempelvis
”External Stakeholder Management in the Construction Process” (Olander 2003).
Detta projekts övergripande syfte är att ta fram metoder och verktyg för
intressentanalys och intressenthantering för byggprojekt.

1.3 Genomförande
Genomförandet av studien baseras i huvudsak på ett studiebesök i London 29/9-3/10
2003. Besök av tre byggarbetsplatser kopplade till CCS genomfördes, samt ett besök av
administrationen för CCS. Intervjuer genomfördes med ansvariga och medarbetare vid
CCS, samt ansvariga och medarbetare vid de byggarbetsplatser som besöktes.

En genomgång över den litteratur som finns kopplad till CCS och den information
som givits på CCS hemsida (www.ccsheme.com) har genomförts. Samtal har förts med
representanter ur den svenska byggindustrin om möjliga tillämpningar av CCS i
Sverige. Dessa samtal har främst förts inom ramen för ”Byggprocessforum”.

Byggprocessforum är en sammanslutning initierad av Byggrådet, där ca 35
representanter från byggbranschen engagerats för att föreslå hur byggbranschen bör
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utvecklas för att uppnå en bättre och effektivare byggprocess. Målen med
byggprocessforum är att:

• Utveckla och effektivisera bygg- och förvaltningsprocessen
• Höja humanindex hos byggprocessens aktörer
• Öka lönsamheten i branschen
• Förbättra bilden av byggandet……….
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2 Considerate Constructors
Scheme

2.1 Vad innebär ”Considerate Constructors
Scheme”?

Bakgrunden till Considerate Constructors Scheme (CCS) kan spåras till slutet av 1980-
talet då två liknande handlingsprogram startades i London, Considerate Contractors
Scheme (lett av ”Corporation of London)och Considerate Builders Scheme (lett av
”City of Westminster). (Barthorpe 2003)

Framgången för de båda Londonbaserade handlingsprogrammen ledde till att Sir
Michael Latham (1994) i sin rapport ”Constructing the Team” rekommenderade att
ett liknande handlingsprogram borde initieras på ett nationellt plan i Storbritannien.
Detta förslag stöddes sedan av en arbetsgrupp inom Construction Industry Board
(1997) ”Constructing a better image”. 1997 lanserade Construction Industry Board det
nationella handlingsprogrammet Considerate Constructors Scheme (CCS). (Barthorpe
2003).

Under den tidiga delen av 1997 gjordes det besök till intresserade
beställarorganisationer i syfte att informera om och marknadsföra
handlingsprogrammet. Resultatet av detta var att i maj 1997 hade 75 byggarbetsplatser
registrerats. Efter att ”Construction Industry Board” hade förlängt tiden för att
administrera handlingsprogrammet med ett år, kände de att det var tid att lämna över
det till någon annan organisation inom byggindustrin, vilket även varit planen från
början. I oktober 1998 gjordes en överenskommelse att administrationen av
handlingsprogrammet skulle överföras från ”Construction Industry Board” till
”Construction Confederation”.

”There are thousands of construction projects in progress at any one time throughout
the country. Many are in prime spots or in residential areas, and therefore many people
pass by them. If these sites always presented an image of competent management,
efficiency, awareness of local environmental issues and above all neighbourliness, then
each one of them would promote the whole construction industri as caring and
responsible. Every site would become a positive advertisement for the industry.”
(www.ccscheme.com 03-12-02)
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CCS är ett frivilligt handlingsprogram med en fastställd norm för vad som är en god
tillämpning av handlingsprogrammet (code of practise). Handlingsprogrammet drivs av
byggindustrin och syftar till att:

• Minimera störningar eller negativa effekter gentemot berörda närboende och
närliggande verksamheter, till exempel buller, nedskräpning och andra
olägenheter, som har orsakats av byggarbetsplatsen.

• Noll tolerans mot stötande beteenden och språk från byggarbetsplatsen

• Erkänna och belöna entreprenörernas strävan att öka standarden på till exempel
ledningen av arbetsplatsen, miljötänkande och säkerhet utöver lagstadgade krav.

Från dessa övergripande syften har ett åtta punkters program för god tillämpning
(Code of Considerate Practise) utarbetats (Barthorpe 2002, 2003. www.ccscheme 03-
12-02):

Omtänksamhet (considerate): Var omtänksam till behoven från de som berörs av
byggprojektets genomförande och dess påverkan på miljön. Speciellt bör
uppmärksamhet riktas mot de som har syn-, hörsel- och funktionssvårigheter.

Miljömedvetenhet (environmentally aware): Agera miljömedvetet vid val och
användning av resurser. Visa speciell uppmärksamhet för att undvika föroreningar och
sophantering. Använd, om möjligt, lokala resurser och minimera bullernivåerna från
byggarbetsplatsen.

Ordning och reda (clean): Håll byggarbetsplatsen ren och i god ordning. Håll
omgivande områden fria från lera, spill och onödigt byggmaterial.

God granne (a good neighbour): Var en god granne genom att åta sig fullständiga och
regelbundna kontakter med grannar rörande aktiviteter på byggarbetsplatsen från
byggstart till överlämning av entreprenaden. Ombesörja att information om
arbetsplatsen finns tillgängligt, samt, om det är praktiskt möjligt, förse arbetsplatsen
med insynsmöjligheter.

Inge respekt (respectful): Förespråka en respektabel och säker standard på kläder och
uppförande. Oanständigt eller nedsättande uppförande skall inte tolereras, med
strängast möjliga disciplinär åtföljd om detta inte följs.

Säkerhet (safe): Ha ett säkerhetstänkande. Alla byggarbeten och fordonsrörelser skall
utföras med omsorg om säkerheten för förbipasserande, grannar och personal på
byggarbetsplatsen.

Ansvarstagande (responsible): Ta ansvars för förståelsen och genomförandet av
”Considerate Constructors Scheme” för personalen på byggarbetsplatsen.
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Ansvarsskyldighet (accountability): Skyldighet att förse allmänheten med
entreprenadspecifika detaljer. Verka för att säkerställa uppfyllelsen av
handlingsprogrammets norm för god tillämpning och att utveckla goda relationer på
det lokala planet.

2.2 Utveckling
Sedan starten 1997 har utvecklingen på antalet registrerade arbetsplatser stadigt ökat,
och ökar fortfarande (se figur 1). Den 1 januari 2004 hade totalt 8027 byggarbetplatser
blivit registrerade inom handlingsprogrammet, och av dem är 1797 pågående projekt
(www.ccscheme.com 04-02-02). Värdet på de byggprojekt som registreras inom
handlingsprogrammet var år 2003 på ca 10 miljarder, de totala bygginvesteringarna i
Storbritannien låg vid samma tid på ca 60 miljarder (Intervju med David Hardy, CCS,
och Stephen Ratcliffe , Construction Confederation, 2003-10-04)

Figur 1. Utveckling på årligt antal registrerade arbetsplatser inom ”Considerate Constructors
Scheme” (källa: www.ccsheme.com 04-02-22)

2.3 Organisation
CCS är idag ett helt självfinansierat handlingsprogram med egen styrelse som tar de
fortlöpande besluten för verksamheten. Administrationen sköts dels av ”Construction
Confederation”, dels av företaget ”Valewell Ltd”. Handlingsprogrammet drivs i princip
som ett aktiebolag med en huvudstyrelse som består av representanter från tre
branschorganisationer, Construction Products Association, Construction Industry
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Council, Construction Confederation (se figur 2) Utöver detta finns, år 2003, 56
”monitors” inom programmet vars uppgift är att besöka och bedöma de registrerade
arbetsplatserna.

Figur 2. Organisationsschema för ”Considerate Constructors Scheme” (Källa: Administrationen för
”Considerate Constructors Scheme”)
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2.3.1 Finansiering
Handlingsprogrammet finansieras till fullo av de avgifter som tas ut för att registrera
arbetsplatsen inom handlingsprogrammet. Avgiftens storlek beror på byggprojektets
värde (se tabell 1).

Tabell 1. Avgifter för ”Considerate Constructors Scheme
(Källa www.ccsheme.com 03-12-02)

Projektvärde

Avgift (exkl
moms)

< £ 100 000 £ 100,00

£ 100 000 - £ 500 000 £ 200,00

£ 500 000 - £ 5 000 000 £ 300,00

> £ 5 000 000 £ 600,00

Denna finansiering medför att handlingsprogrammet 2003 hade en prognostiserad
intäkt på £ 804 210 och kostnader motsvarande  £ 777 397 (Adminstrationen för
”Considerate Constructors Scheme”). Det eventuella överskottet återinvesteras i
verksamheten.
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3 Handlingsprogrammet i
praktiken

Under en vecka hösten 2003 genomfördes ett studiebesök av ”Considerate
Constructors Scheme” i London. Totalt besöktes tre byggarbetsplatser kopplade till
handlingsprogrammet, samt gjordes ett besök av handlingsprogrammets administrativa
del. De byggarbetsplatser som besöktes var Tarlings Street, Royal London Hospital och
University College of London Hospital. Dessa är valda av administrationen för
”Considerate Constructors Scheme” som goda exempel på projekt kopplade till
handlingsprogrammet. I detta avsnitt redogörs det för iakttagelser gjorda under dessa
besök, samt en genomgång av bedömningen av arbetsplatserna utifrån
handlingsprogrammets riktlinjer. Bedömning redovisas med hjälp av de åtta punkterna
(Considerate, Environmentally Aware, Clean, A Good Neighbour, Respectful, Safe,
Responsible och Accountability) som rubriker.

3.1 Bedömning av anslutna byggarbetsplatser
Utifrån de åtta punkterna om god tillämpning genomförs en bedömning av varje
arbetsplats. Vid anslutning till handlingsprogrammet registreras byggarbetsplatsen (se
”Site registration form” bilaga 1) och bedöms sedan utifrån minimikraven för god
tillämpning, vilket ger betyg tre. Dessa kraven anges för varje punkt i ”Terms of
reference for site managers” och ”Notes for site managers” (Considerate Constructors
Scheme) se bilaga 2 och 3.

För att erhålla ett betyg högre än tre krävs det prestationer och åtgärder utöver
minimikraven, exempel på detta ges i ”Examples of Higher than Satisfactory
Performance” (Considerate Constructors Scheme), se bilaga 4. Ytterligare exempel på
betygsättningen ges vid genomgången av de besökta byggarbetsplatserna.

3.1.1 ”The Monitor”
En nyckelperson för handlingsprogrammet är” the monitor”. 2003 fanns 56 stycken
kopplade till handlingsprogrammet. Den direkta översättningen av ”monitor” är
kontrollant. Denna översättning är dock bara till hälften korrekt. En av uppgifterna är
en kontrollfunktion av att bedöma hur bra de anslutna arbetsplatserna upprätthåller
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tillämpningen av handlingsprogrammet (se ”Monitors checklist” bilaga 5), men den
andra uppgiften, vilket även anses som den viktigare, är att vara rådgivande och agera
som en länk mellan olika arbetsplatser. Huvudfunktionen är således mer rådgivande än
kontrollerande. Det visade sig vid arbetsplatsbesök som genomfördes under
studiebesöket att funktionen var att diskutera de åtgärder som gjorts, samt ge råd och
förslag på förbättringar som kan genomföras. Många av dessa förbättringar var från
andra arbetsplatser inom handlingsprogrammet vilket tydligt visade funktionen som
länk för erfarenhetsutbyte mellan olika byggarbetsplatser och mellan olika
entreprenadföretag. En svensk översättning som täcker in både den kontrollerande och
den rådgivande funktionen är svår att hitta. En möjlig variant som kommer att
användas i resten av rapporten är konsulent (fackutbildad rådgivare, enligt ”Svenska
akademins ordlista”).

Konsulentens roll ställer stora krav på personen. Kompetensen att bedöma och rådgiva
får inte ifrågasättas av representanterna för de byggarbetsplatser som är kopplade till
handlingsprogrammet. Detta medför att konsulenter rekryteras genom att välja ut
erfarna representanter ur byggindustrin. Dessa är ofta äldre, ca 20% av alla konsulenter
är pensionerade.

En konsulent får ansvar för en byggarbetsplats och besöker denna 1-3 gånger beroende
på behov. Varje besök tar ca en timme. Ett platsbesök genomförs i princip som ett
samtal mellan konsulenten och platschefen. Handlingsprogrammets punkter gås
igenom och platschefen får ange vilka åtgärder som genomförts, samt diskuteras de
förbättringar som kan genomföras. Om det är ett återbesök tas dessa förslag till
förbättringar upp igen för att se om de genomförts. Har de inte genomförts diskuteras
det varför. Varje besök protokollförs och protokollen ges till entreprenören.

Utöver platsbesöken har konsulenten även viktig roll i att utveckla
handlingsprogrammet. Varje år träffas alla konsulenter och går igenom vad som är
minimikraven för god tillämpning av handlingsprogrammet, samt hur betygsättningen
skall gå till. Vid behov uppdateras minimikraven och nya exempel på åtgärder utöver
minimikraven tas fram. Här sker även en utveckling av handlingsprogrammet genom
att åtgärder som tidigare värderats högra än minimikraven nu istället bedöms som
minimikrav. Vid dessa träffar utses även de arbetsplatser som skall vinna priser.

Nedanstående genomgång av de besökta byggarbetsplatserna baseras på protokoll från
konsulentbesöken, se bilaga 6-8.

3.1.2 Tarling Street, London, E1
Projektet är ett ”Social Housing” projekt som omfattar 92 lägenheter, i Londons East
End. Målet med ”Social Housing” är att erhålla låga boendekostnader och målgruppen
är hushåll med en låg socioekonomisk status. Entreprenör är Denne Construction och
beställare är Berkeley Homes. Projektet och ligger i ett större bostadsområde med flera
befintliga boende i omgivningen, många av dessa har utländsk bakgrund.
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Considerate
Ett introducerande nyhetsbrev har skickats ut till närboende på både engelska och
bengali, som följts upp med kontinuerliga nyhetsbrev under hela byggtiden ungefär
varannan månad (Se bilaga 9).Det finns tydliga informationsskyltar på
avspärrningsplank runt om byggarbetsplatsen. Avspärrningarna och områdena runt
byggarbetsplatsen är väl utformade så att de skyddar förbipasserande, skyddsnät fanns
mot eventuellt nedfallande föremål.

Tillfarten till byggarbetsplatsen var tydlig, men kunde gjorts tydligare med
vägvisningspilar på avspärrningsplanket. Inne på arbetsplatsen finns skyddad parkering
med tak, bodar har höjts till ett andra plan med parkeringsplats under, för besökare och
arbetsplatsens personal. Vid ingången fanns en heltidsanställd som tog emot besökare
och registrerade dem i en loggbok, så att det vid varje tidpunkt finns en kontroll på
antalet personer som vistas på arbetsplatsen, och vilka de är. Han visar även hur
besökare skall ta sig till platsledningen på bästa och säkraste sättet. Det finns även
tydliga kartor för leverantörer med tillfartsvägar samt en plan för avlastning av bilar,
när detta måste ske utanför byggarbetsområdet, i syfte att störa omgivningen så lite som
möjligt.

Platschefen har befogenhet att ersätta mindre klagomål, där någon extern person lidit
en mindre skada, till exempel betala en kemtvätt av nedsmutsade kläder beroende på
något misstag som gjorts i och omkring byggarbetsplatsen.

På denna punkt fanns inga direkta invändningar på hur byggarbetsplatsen fungerade..

Environmentally Aware
Arbetstider endast mellan kl 8-16. Överlag låga bullernivåer, om problem skulle uppstå
finns det beredskap att eventuellt ändra arbetsmönstret. Byggarbetsplatsavgränsningar
är tydliga. Avspärrningsplanket var målat i beställarneutrala färger, vilket sågs som
positivt eftersom byggarbetsplatsen då bättre kunde anpassas till den omgivande
miljön. Det finns inget skyddat växt- eller naturliv i byggarbetsplatsens närhet, det vill
säga att inga vidare åtgärder gjorts i detta avseende.

Dock fanns det här en del invändningar på hur byggarbetsplatsen hanterade miljön.
Det saknades en beskrivning av företagets/byggarbetsplatsens miljöpolicy tillgänglig för
allmänheten. Källsortering saknades, allt byggavfall samlades i containrar. Det är dock
möjligt att leverantören av containrarna sorterade avfallet. Få eller inga energisparande
åtgärder genomfördes på byggarbetsplatsen. Dieseltankarnas uppställningsplats kunde
ha utformats bättre för minska effekterna av eventuella läckage.

Cleanliness
Tillfartsvägar till byggarbetsplatsen och omgivningen runt arbetsplatsen hölls
kontinuerligt rena och säkra. Hela arbetsplatsen var asfalterad vilket medgav en ren
arbetsplats, fri från lera och smuts vilket även bidrog till rena omgivningar eftersom att
fordon som lämnade arbetsplatsen drog med sig mindre smuts. Eventuellt klotter togs
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bort så fort som möjligt. Allt material och alla anläggningar tillhörande arbetsplatsen
hölls inom byggarbetsområdet på speciellt utmärkta platser.

Den enda negativa anmärkning som noterades var att de damm- och avfallsreducerande
åtgärder som fanns kunde varit något bättre vid vissa typer av speciellt dammande
arbeten.

A Good Neighbour
Logon för ”Considerate Constructors Scheme” finns synligt uppsatt på
byggarbetsplatsen. Varje dag görs en inspektion av hur arbetsplatsen utseende och
intryck ses från utsidan. Det finns inga för omgivningen störande strålkastare på
arbetsplatsen. Ett nyhetsbrev ges ut ungefär varannan månad för att närboende
informerade om byggprojektets utveckling. Telefonnummer till arbetsplatsen finns på
skyltar väl synligt, och utöver detta finns ett akutnummer som är öppet dygnet runt.
Klagomål hanteras genom besök till den klagande, totalt har 3 klagomål har
registrerats. På denna punkt fanns inga direkta negativa anmärkningar.

Respectful
Detta var den punkt där flest negativa invändningar noterades. Den fanns brister i den
personliga säkerhetsutrustningen, till exempel användes inte hjälmar av alla, och vissa
byggarbetare arbetade i bar överkropp. Detta kan verka negativt på allmänhetens bild
av byggarbetsplatsen. Väg till toaletterna var även oklart markerade, samt saknades det
duschar och skåp till byggarbetarna.

Dock fanns även här en del åtgärder som bedömdes som bra. Företagets logo fanns på
alla hjälmar och västar. Introduktion om allmänna artighets- och uppförandefrågor har
genomförts på arbetsplatsen. Inga lunchraster tillåts utanför arbetsplatsen, en matsal
finns på arbetsplatsen för detta ändamål. Damtoalett fanns tillgänglig på arbetsplatsen.

Safe
Varningsskyltar var tydligt uppsatta och byggarbetsplatsavspärrningarna kontrollerades
regelbundet. Övervakningskameror fanns på byggarbetsplatsen, hög säkerhetsnivå
utanför arbetstid. Ingen förhöjd säkerhetsrisk för närboende fanns. Byggställningar
påverkar inte säkerheten för förbipasserande, skyddsnät fanns på plats och var i god
ordning.

Alla olyckor på arbetsplatsen registrerades, totalt hade fyra olyckor med mindre, ej
rapportpliktiga, skador redovisats. Personalen på arbetsplatsen var totalt 32 personer,
varav en kvinna.

Det gavs här anmärkning på brister i hjälmmanvändandet. Entreprenören gräns på 1
engelsktalande byggarbetare per ej engelsktalande ansågs vara i lägsta laget.

Responsible
Väghänvisningar till närmaste akutsjukhus och polisstation fanns uppsatta. Ingen
kontakt har tagits med lokala skolor angående besök och information. Lokal
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tjänsteman för miljö och hälsa (environmental health officer, EHO) har informerats
om att byggarbetsplatsen finns och är igång.

Personal med utbildning på första hjälpen fanns på arbetsplatsen, dock noteras i övrigt
inget om personalens färdigheter eller dess medicinska hälsa. Ingen kontroll finns heller
på personal certifierade enligt CSCS (Construction Skills Certification Scheme)

Accountable
Affischer från ”Considerate Constructors Scheme” och företagsspecifik information är
tydligt uppsatta runt byggarbetsplatsen, däremot är personalen dåligt informerad om
tillämpningen av ”Considerate Constructors Scheme”. En konsult på hälsa och
säkerhet besöker arbetsplatsen en gång var tredje vecka, dock har ingen kontroll av
hälsovårdsmyndigheten gjorts.

Beställaren är medveten om att arbetsplatsen är kopplad till ”Considerate Constructors
Scheme” och har rätt att ta del av bedömningsprotokollen.

3.1.3 New Pathology & Pharmacy Building, Royal London
Hospital

Projektet är rivning av en gammal skolbyggnad och uppförande av en ny patologi- och
apoteks byggnad. I nybyggnationen ingår ett antal källarvåningar. Byggarbetsplatsen
befinner sig i East London omgiven av befintliga sjukhusbyggnader, bostadshus och
butiker. Entreprenör är Laing O´Rourke London & South East Ltd. Den sociala
strukturen för de boende i området är liknande som den för Tarling Street, vilket bland
annat innebär en relativt hög andel med utländsk bakgrund.

Considerate
Ett introducerande brev har skickats ut till närboende och till närliggande
verksamheter, och utöver detta skickas det ut brev för att informera om speciellt
störande arbeten, se bilaga 13-15, dock gjordes ingen information på annat språk än
engelska.

Inga parkeringsmöjligheter fanns på arbetsplatsen utan personalen hänvisades till
parkeringsmöjligheter i omgivningen. En del gångvägar runt arbetsplatsen var
avstängda, dock fanns tydliga vägvisningspilar till alternativa gångvägar.
Byggarbetsplatsavstängningarna utgörs av dels plywoodplank, dels befintliga
byggnader.

Tillfartsvägar till arbetsplatsen är tydligt och enkelt utformade, separata tillfartsvägar
för fordon och fotgängare. Ingång till arbetsplatsen är säkrad med ett vändkors, samt
finns en person som kontrollerar och registrerar besökare. För leveranser med lastbil
finns tydliga hänvisningar om hur de skall köra, samt anvisningar på vägar som inte får
användas.
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Platschefen har befogenhet att ersätta mindre klagomål, där någon extern person lidit
en mindre skada.

Environmentally Aware
En bullergräns är satt till <85db, samt har företaget en policy på att bara utföra
bullrande arbeten mellan 10-16.

En miljökontroll var gjord före byggstart, och en specifik miljöpolicy finns. Visst
återbruk av material genomförs, och kontroll finns på sophantering och källsortering.
Inget skyddat växt- eller djurliv finns i omgivningen. Inga ökade risker för
vattenförorening, dock finns det beredskap för det.

Få energisparande åtgärder genomförs, dock finns det batterisparande system för
nödbelysning.

Cleanliness
Tillfartsvägar till byggarbetsplatsen och omgivningen runt arbetsplatsen hölls
kontinuerligt rena och säkra. Omgivande vägar hölls kontinuerligt rena. Skräp
plockades upp i omgivningen. Eventuellt klotter togs bort så fort som möjligt. Allt
material och alla* anläggningar tillhörande arbetsplatsen hölls inom byggarbetsområdet
på speciellt utmärkta platser. Åtgärder för att minska damm fanns, framförallt genom
befuktning.

A Good Neighbour
Beställaren har genomfört ett tidigt möte med berörda intressenter i omgivningen.
Information gavs vid speciella tillfällen störande arbeten skulle igång. Många av de
boende i omgivningen är även anställda av beställaren (Royal london Hospiytal) och
fick även information den vägen. Arbetsplatsens utseende för förbipasserande
kontrollerades kontinuerligt.

Kommunikationen med allmänheten genomfördes genom ett nyhetsbrev, samt vid
behov genom diskussion med förbipasserande. En dygnet runt telefon saknades. Totalt
har tre klagomål registrerats på byggarbetsplatsen.

Respectful
All personal bar sin personliga säkerhetsutrustning och var i övrigt ordentligt klädda.
Hantering av allmänna uppföranderegler genomfördes inte för tillfället. Radioapparater
är inte tillåtna på arbetsplatsen.

Raster utanför arbetsplatsen var inte tillåtet, matsal fanns för ändamålet. Inga problem
med att personal från byggarbetsplatsen utnyttjat lokala inrättningar i smutsiga
arbetskläder har uppkommit.

Toaletter och skåp finns för både damer och herrar, men saknas det duschar. Detta har
dock uppmärksammats och det funderas på att installera duschar.

Safe
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Varningsskyltar var tydligt uppsatta och byggarbetsplatsavspärrningarna kontrollerades
regelbundet. Ingen förhöjd säkerhetsrisk för närboende fanns, skyddsnät på
byggställningar saknas för tillfället. Ingången till platskontoret säkrades med ett
vändkors, men vägen dit en lång trång passage, som även fungerade som genomgång
för fotgängare förbi arbetsplatsen, kunde upplevas som skrämmande i mörker. Det
funderades på att installera attrapper av övervakningskameror.

Alla arbetsolyckor noterades, totalt har fyra mindre olyckor noterats. Alla besökare
noteras i en bok och förses med personlig säkerhetsutrustning.

Nödutgångar finns tydligt utmärkta. En brandövning är planerad och
säkerhetsutrustning finns på plats. Övervakning av arbetsplatsen finns utanför
arbetstid.

Responsible
Väghänvisningar till närmaste akutsjukhus och polisstation fanns uppsatta. Ingen
kontakt har tagits med lokala skolor angående besök och information. Lokal
tjänsteman för miljö och hälsa (environmental health officer, EHO) har informerats
om att byggarbetsplatsen finns och är igång.

Personal med utbildning på första hjälpen fanns på arbetsplatsen, notering görs om
personalens färdigheter (endast CIBT (Construction Inndustry Training Board)/CTA
(Certificate of Training Achievment) utbildning accepteras) eller dess medicinska hälsa.
Personal certifierade enligt CSCS (Construction Skills Certification Scheme) registreras

Accountable
Affischer från ”Considerate Constructors Scheme” och företagsspecifik information är
uppsatta runt byggarbetsplatsen men telefonnummer saknas. Personalen dåligt
informerad om tillämpningen av ”Considerate Constructors Scheme”. En konsult på
hälsa och säkerhet besöker arbetsplatsen en gång i kvartalet, dock har ingen kontroll av
hälsovårdsmyndigheten gjorts.

Ett system med gult kort (varning) och rött kort (avvisning från arbetsplatsen) finns för
att hantera oacceptabelt beteende.

Beställaren är medveten om att arbetsplatsen är kopplad till ”Considerate Constructors
Scheme” och har rätt att ta del av bedömningsprotokollen.

3.1.4 B.C.J.V Redevelopment of University College of London
Rivning av befintliga byggnader och nybyggnation av ett sjukhus vid en av Londons
högt trafikerade genomfarter. Befintliga sjukhus och bostadshus finns i närheten av
byggarbetsplatsen. Entreprenör är ett konsortium bestående av AMEC, Balfour Beatty
och Haydon Young.
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Considerate
Informationsbrev och nyhetsbrev (se bilaga 16-18) skickas ut, samt utförs regelbundna
besök hos hos speciellt utsatta grannar. Trottoarer runt arbetsplatsen hålls rena och väl
upplysta, dock kunde gatunamn satts upp på byggarbetsplatsavspärrningarna, för att
underlätta för omgivningen. Tillfart för fordon väl utmärkt, menandet finns brister i
utmärkning av tillfarten för fotgängare.

Platschefen har befogenhet att ersätta mindre klagomål, där någon extern person lidit
en mindre skada

Environmentally Aware
Arbetstiden på arbetsplatsen är tillämplig. Ljuddämpande åtgärder finns mot
intilliggande sjukhus, dock inte ljudskärmar. Avspärrningsplanket för byggarbetsplatsen
är utmärkt utförd.

Miljöpolicy finns på arbetsplatsen. Det finns ingen källsortering men sophanteringen
registreras. Inga energisparande åtgärder har gjorts.

Cleanliness
Betydande ansträngningar görs för att rengöra lastbilar  och andra fordon innan de
lämnar byggarbetsplatsen. Arbetsplatsen är välorganiserad och har n utsiktsplattform
där allmänheten kan få en god bild av byggprocessen.
Väl ordnade kontor och övriga personal anordningar.

A Good Neighbour
Hantering av klagomål är väl organiserad med detaljerade noteringar. Det genomförs
proaktiva möten med närliggande grannar vid behov, dock kunde anteckningar från
dessa möten noterats. Platschefen visar ett hängivet intresse för externa relationer.
Totalt har fyra klagomål registrerats för projektet.

Vakt och övervakning finns tjugofyra timmar om dygnet.

Respectful
En god standard för klädsel hålles som är rigoröst kontrollerad. Bra introducerande
information till personalen som även täcker frågor som rör allmänheten.

Mycket omklädnadsmöjligheter för personalen med duschar, skåp och torkrum. Bra
matsal och personalen uppmuntras att stanna på byggarbetsplatsen under hela
arbetsdagen inklusive raster. Inga radioapparater tillåts.

Safe
Varningsskyltar var tydligt uppsatta. och byggarbetsplatsavspärrningarna kontrollerades
regelbundet. Övervakningskameror fanns på byggarbetsplatsen. Ingången till
arbetsplatsen är kontrollerad och säker men lite otydligt markerad.
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Ramper för att säkra tillgängligheten för rullstolar finns runt hela arbetsplatsen.

Tester för brandlarmet genomförs, dock har inga större brandövningar genomförts.

Responsible
Bra förteckning finns för kontakter med närliggande verksamheter. Ett mycket bra
nyhetsbrev publiceras en gång i kvartalet. Kontakt har tagits med lokala skolor där det
till exempel genomförts lektioner om säkerhet på en byggarbetsplats.

Personal med kunskap om första hjälpen finns för både entreprenör och
underentreprenör. Kontroller genomförs regelbundet av deras kompetens inom
området,

Accountable
Affischer från ”Considerate Constructors Scheme” och företagsspecifik information är
uppsatta runt byggarbetsplatsen, dessa kunde dock varit tydligare beroende på
byggarbetsplatsens storlek. Personalen på byggarbetsplatsen har informerats om
tillämpningen av ”Considerate Constructors Scheme”

Kontroll av hälsovårdsmyndigheten har gjorts utan anmärkning. Byggarbetsplatsen har
även ett väldigt låg olyckfrekvens, och incitament ges aktivt för att upprätthålla denna..

Beställaren är medveten om att arbetsplatsen är kopplad till ”Considerate Constructors
Scheme” och har rätt att ta del av bedömningsprotokollen.

3.2 Reflektioner från studiebesöken
Det som redovisats ovan är synpunkterna givna från de protokoll som skrivs av
monitorn efter varje byggarbetsplatsbesök. Det som är slående vid en genomgång av
dessa dokument är att det som det ges beröm, eller anmärkning, för inte är något
kontroversiellt eller nyskapande i sig, utan ganska självklara åtgärder som
byggarbetsplatser borde genomföra och även till stor del genomför utan att vara med i
”Considerate Constructors Scheme”.

Vad är då syftet med ett handlingsprogram som ”Considerate Constructors Scheme”,
om de åtgärder som bedöms är sådana som ändå borde ha genomförts. De syften som
officiellt anges är:

• Minimera störningar eller negativa effekter gentemot berörda närboende och
närliggande verksamheter, till exempel buller, nedskräpning och andra
olägenheter, som har orsakats av byggarbetsplatsen.

• Noll tolerans mot stötande beteenden och språk från byggarbetsplatsen
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• Erkänna och belöna entreprenörernas strävan att öka standarden på till exempel
ledningen av arbetsplatsen, miljötänkande och säkerhet utöver lagstadgade krav.

Dock är det väldigt tydligt, när handlingsprogrammet studeras i praktiken, att
huvudsyftet är att förbättra byggbranschens rykte, vilket även anges i de övergripande
målen med hela handlingsprogrammet. Då kommer saken i ett annat perspektiv. Även
om många av de åtgärder som skall genomföras enligt handlingsprogrammet är
självklara, ger handlingsprogrammet en möjlighet för byggföretag att visa att de
verkligen bryr sig om omgivningen.

3.2.1 Fokus på ett utifrånperspektiv
Administrationen för ”Considerate Constructors Scheme” är väldigt mån om att sprida
sitt budskap till media och allmänheten. De anmärkningar som ges av konsulenten är
till stor del kopplat till hur omgivningen hanteras, och hur byggarbetsplatsen ses från
ett utifrånperspektiv. Exempel på detta är:

• När ordningen på arbetsplatsen diskuteras är det viktigare hur ordningen
upplevs för förbipasserande än hur ordningen är för ett effektivt byggande.

• Syftet med omklädnads- och duschmöjligheter (detta är inte lagstadgat i
Storbritannien) är inte direkt kopplat till arbetsmiljö utan snarare på att inte
byggarbetare skall åka till och från arbetet i smutsiga arbetskläder.

Samtidigt finns det inbyggt i handlingsprogrammet långtgående krav på hur
omgivningen skall hanteras, som kanske inte är så självklara i byggbranschen
traditionellt sett. Till exempel noteras antalet klagomål som inkommit till
arbetsplatsen. Här är antalet inte det intressanta utan diskussionen förs istället på hur
klagomålen hanterats och lösts. Det ställs frågor om hur och när personer i
omgivningen kan komma i kontakt med arbetsplatsen. Finns det möjlighet att få
kontakt dygnet runt eller bara på ordinarie arbetstid.

3.2.2 Intressentkontakt
En annan viktig aspekt som diskuteras är om det aktiva åtgärder för att hålla kontakt
med omgivande verksamheter och närboende. Det uppmuntras att besök görs i skolor
för att informera om projektet, men framförallt att ge goda demonstrationer om
säkerhetsrisker på en byggarbetsplats. Allt för att undvika att barn leker på
byggarbetsplatsen med risk för allvarliga skador, som i sin tur är negativt för branschens
rykte. I sammanfattning kan sägas att det praktiska arbetet inom handlingsprogrammet
genomsyrar att en generös attityd i kontakten med omgivningen skall belönas.

3.2.3 Konsulentens roll
Som tidigare nämnts är konsulenten (the monitor) en nyckelperson för att
handlingsprogrammet skall fungera. Konsulentens huvudsakliga roll är att fungera som
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en rådgivare för hur entreprenörer kontinuerligt kan förbättra sig, både under pågående
projekt och till nästa projekt. Samtidigt har monitorn även en kontrollerande funktion
där bedömning och betygssättning av arbetsplatsen skall genomföras. I detta dubbla
arbete bedömdes det som viktigt att konsulenten är en auktoritet med en god
erfarenhet och kompetens, så att samspelet mellan konsulenten och platschefen blir av
en rådgivande karaktär, överordnad kontrollfunktionen.

Kontrollfunktionen har två syften. Dels att fungera som ett jämförelsemått mellan olika
arbetsplatser, dels som underlag för priser. Betygsättningen kan få den negativa effekten
att poängen blir viktigare än förbättringsarbetet. Ett exempel på detta är att ett företag
satt en målsättning att alla sina arbetsplatser skall uppnå en poäng på minst 30
(maxpoäng är 40). Problemet är att företaget i princip ställde frågan; Vad skall vi göra
för att uppnå detta? Detta medför att poängen är viktigare än att själv tänka på vad som
skall göras, vilket på sikt kommer att minska möjligheterna för förbättringar inom
handlingsprogrammet, där åtgärder som tidigare inte var minimikrav nu har blivit
praxis och därmed minimikrav.

3.2.4 Entreprenörens bedömning av nyttan
När det gällde poäng och priser sågs en skillnad i hur byggföretag av olika storlek såg
på detta. Entreprenörerna vid två av besöken, Denne och Laing O´Rourke, hade en
tydlig skillnad i sin värdering av betydelsen av att tillhöra handlingsprogrammet. Båda
företagen ansåg att huvudsyftet för dem att tillhöra handlingsprogrammet var den
rådgivande och förbättrande funktionen. Dock var det viktigt som en
marknadsföringsstrategi för Denne, det mindre av de två byggföretagen, att få goda
omdömen och höga poäng för att bättre hävda sig i konkurrensen. För det större
företaget, Laing O´Rourke var detta inte lika viktigt, utan viktigare var då den
rådgivande och förbättrande processen. Detta enkla exempel är endast baserat på samtal
med två platschefer för dessa företag vilket begränsar generaliserbarheten, men det visar
ändå på hur incitamenten kan skifta för olika deltagare.
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4 Slutdiskussion

4.1 Handlingsprogrammets begränsningar
Efter att ha studerat handlingsprogrammet ”Considerate Constructors Scheme” visas
två väldigt tydliga begränsningar. Den ena är beställarens roll i implementeringen av
byggprojektet och det andra att inre effektivitetsaspekter ej beaktas. Dessa
avgränsningar är givetvis medvetet valda och det finns tankar på utveckling, både vad
gäller beställarens roll och effektivitetsaspekter.

4.1.1 Yttre och inre effektivitet
Om vi beaktar de traditionella företagsekonomiska begreppen yttre och inre
effektivitet, där den yttre effektiviteten beskriver hur duktiga vi är på hantera
omvärlden, beskriver den inre effektiviteten hur duktiga vi är på att organisera och
utnyttja företagets kompetenser och resurser på bästa sätt.

”Considerate Constructors Scheme” har då valt att fokusera på den yttre effektiviteten,
vilket innebär att en viktig koppling missas. I princip kan sägas att både den yttre och
den inre effektiviteten måste fungera för att ett projekt eller ett företag skall vara
framgångsrikt. Dock bedöms mycket i handlingsprogrammet, som kan kopplas till den
inre effektiviteten, till exempel ordning och reda på arbetsplatsen eller
arbetsmiljöaspekter, men dessa punkter bedöms ur perspektivet hur de uppfattas från
ett utifrån perspektiv.

Antagligen har de arbetsplatser med höga betyg även en god inre effektivitet, som dock
inte registreras eller noteras, vilket gör att en god möjlighet för förbättringar även på
detta område missas.

Administrationen för ”Considerate Constructors Scheme” har dock uppfattat den
inneboende möjligheten i de uppgifter som samlas in. Därför introduceras under
hösten 2003 möjligheten att bli ”Associate Member”. Tanken bakom detta är dels att
knuta byggföretag hårdare till för en bättre utvecklingen av handlingsprogrammet, dels
möjliggöra för en ”Associate Member” att ta del av den insamlade kunskap, om både
yttre och inre effektivitet, som finns i handlingsprogrammets databaser.
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4.1.2 Beställarens roll
”Considerate Constructors Scheme” är ett entreprenörorienterat handlingsprogram.
Det är entreprenören som ansluter sig till programmet och utvärdering sker endast
under produktionsskedet. Detta medför att beställarens roll blir oklar. Entreprenören
är till exempel inte skyldig att redovisa bedömningsprotokollen för beställaren av
byggprojektet, detta ger dock lägre poäng i bedömningen.

För att beställaren skall få en aktivare roll måste de själva engagera sig, genom att till
exempel ställa krav i upphandlingen på att entreprenören skall ansluta sig till
”Considerate Constructors Scheme” och då även kräva att få se
bedömningsprotokollen. Detta görs också i allt större utsträckning och det finns även
exempel där byggföretag kan marknadsföra genom att visa upp goda bedömningar från
”Considerate Constructors Scheme”.
Genom att entreprenörens och inte beställarens roll är central i programmet medför det
att viktiga moment i byggprocessen  som idéskede, planering och projektering inte
beaktas av ”Considerate Constructors Scheme”. Det är samtidigt i dessa skede som
grunden läggs för både en god inre och en god yttre effektivitet. Till exempel om en
beställare upprört berörda närboende i tidiga skeden av byggprocessen blir det svårt,
oberoende om projektet är med i ”Considerate Constructors Scheme” eller inte, att
upprätthålla en god kontakt med dessa intressenter.

4.2 Ett svenskt perspektiv på
handlingsprogrammet

Behovet av ett liknande handlingsprogram i Sverige finns, inte minst ur de perspektiv
på byggbranschen som ges i till exempel ”Skärpning gubbar” (SOU 2002:115). Här ges
kritik både mot byggbranschen som helhet och mot en brist på effektivitet, samt ges
även ett perspektiv på byggbranschens dåliga rykte.

Det finns således även i Sverige ett behov av att visa på goda exempel. Dock är det till
viss del skilt från de förutsättningar som finns i Storbritannien. Exempelvis bör
effektivitet vara en viktig faktor för ett motsvarande svenskt program, eftersom en del
av byggbranschens dåliga rykte är kopplat till en föreställning om dålig effektivitet.

Det finns även ett behov av att stärka byggherrens roll i det svenska byggandet. Ett
svenskt handlingsprogram bör därför tydligare involvera byggherren/beställaren i
implementeringen av handlingsprogrammet.

Det som dock kan tas från det brittiska programmet är dess syn på hur allmänheten
hanteras. Forskning om förankringsprocesser (se till exempel Olander 2003) har visat
på behovet av en god intressenthantering genom hela byggprocessen. I detta
sammanhang är allmänheten en inte oviktig intressent. Dock bör de ansatser mot att
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vara en bättre granne påbörjas redan i de tidiga skedena av ett byggprojekt, vilket
ytterligare motiverar en tydligare byggherremedverkan.

Under 2004 påbörjas ett försök som delvis inspirerats av ”Considerate Constructors
Scheme”. Försöket är initierat av Byggrådet och Byggprocessforum i Malmö och kallas
”Handlingsprogram för byggprocess i samverkan”. Detta handlingsprogram kommer
att fokuseras på både inre och yttre effektivitet, samt kommer det att utgå från
byggherren/beställaren. Detta är ett försök att förbättra byggbranschens rykte och
effektivitet, men vidare forskning och utvärdering krävs för att formulera ett program
motsvarande ”Considerate Constructors Scheme” i Sverige på en nationell basis.
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