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Forord – den forretningsmæssige kontekst

Den danske byggebranche er inde i en kulturel forandring igangsat af nye digitale værktøjer 
og MT Højgaards mål om at øge byggebranchens produktivitet. De to mest centrale elementer 
i den forandringsproces er et tidligt tæt samarbejde med kunden og samarbejdspartnere samt 
brugen af Virtual Design and Construction (VDC). 
     I MT Højgaard betyder VDC, at vi kan bygge virtuelt, inden vi går i gang på byggepladsen. 
Vi går aktivt ind i samarbejdet i de tidlige planlægnings- og designfaser og kan på den måde 
være med til at finde frem til den mest optimale løsning. 
     Når vi allerede er med i de tidlige planlægnings- og designfaser bidrager vi, i samarbejde 
med rådgivere og bygherre, til de tidlige baggrundsanalyser for byggeriets placering, udform-
ning, programmering og byggelogistik. I løbet af designfaserne sikrer vores brug af VDC, 
at projektet modelleres, simuleres og optimeres i forhold til både byggelogistik, økonomi 
og bæredygtighed. Desuden tillader den virtuelle udførelse, at vi afprøver mange forskellige 
løsninger for at sikre, at bygherre får de mest optimale løsninger i det færdige byggeri. Når 
udførelsen går i gang, bruger vi i stigende grad digitale værktøjer til styring af arbejdet på 
byggepladsen og robotteknologi til afsætning, opmåling og 3D-scanninger. Således kan vi 
sikre, at projektet holder den aftalte økonomi, tid og kvalitet.
     For at kunne udføre byggeriet virtuelt er vi afhængige af at få de nødvendige informationer 
fra både arkitekterne, ingeniørerne, bygherre, myndighederne, produktionen og leverandø-
rerne. Det øger kompleksiteten af samarbejdet og stiller nye krav til, hvordan vi arbejder på 
projekterne.
     Udviklingen af VDC i MT Højgaard gør det tydeligt, at tidligere samarbejdsprocesser, 
rutiner og normer ikke understøtter VDC optimalt. Derfor arbejder vi også analytisk og stra-
tegisk med at skabe nye samarbejdsprocesser for vores projektarbejde parallelt med, at vi 
implementerer de digitale værktøjer. 
     Forskningsprojektet Integreret Totalentrepriseledelse udgør et relevant og interessant intel-
lektuelt bidrag til denne udvikling og støtter mange af de aspekter, som MT Højgaard-kon-
cernen har fokus på i forhold til vores vision om at blive den mest produktivitetsfremmende 
koncern i bygge- og anlægsbranchen. 

Torben Biilmann 
Adm. koncerndirektør, MT Højgaard 
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Forord – den forskningsmæssige kontekst

Koordinering har længe været byggeprojekters, byggevirksomheders og byggebranchens 
ømme tå. Der er derfor behov for bedre at forstå de koordineringsmekanismer, der leder til 
vellykkede projekter og mindre vellykkede projekter. Det er i korthed, hvad erhvervsphd. 
projektet sammenfattet i denne folder undersøger.
     MTH er en virksomhed, der satser på erhvervsph.d.-ere. Virksomhedsrettet forskning kan 
udvikle og innovere. Og ofte er kandidaten og hendes forståelse og viden de vigtigste re-
sultater. Chalmers Tekniska Högskola bistår permanent virksomheder med at nå til sådanne 
resultater. Og undertegnede har haft fornøjelsen af, at være hovedvejleder.
     Det er vigtigt, at samfund og virksomheder uddanner ingeniører, der behersker ikke 
bare nutidens metoder, men også er istand til at formgive fremtidens processer og frem-
gangsmåder.
     En erhvervsph.d. er er et stykke forskningsarbejde. At forske handler om at lytte til, men 
også kritisk udfordre praktikere og praksis. Udgangspunktet her var, at totalentrepriseprojek-
ter kan forbedres, blandt andet når det gælder innovation. Ved at anvende institutionel teori 
har forskningsarbejdet kunne gennemlyse processerne i en totalentreprise. Og der er fundet 
mange forbedringspotentialer og formuleret en række anbefalinger for fremtidigt arbejde.

Tak til alle involverede!

God læselyst.

Christian Koch
Professor, Dr. 
Chalmers Tekniska Högskola, Construction management
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Læsevejledning

Denne folder skal ses som en bred anbefaling både til arbejdet på konkrete byggeprojekter af, 
i princippet, alle entreprisetyper, samt det bredere forandringsarbejde på tværs af projekter i 
byggebranchen. Af samme grund henvender denne folder sig bredt til både projektledere, en-
trepriseledere, projekteringsledere i både rådgiver-, entreprenør- og bygherreorganisationer, 
samt politikere og ledere der er involveret i byggebranchens forandringsproces. 

I denne første udgave af Integreret Totalentrepriseledelse er der lagt vægt på, først at beskrive 
forskningsprojektets baggrund i afsnit 1 efterfulgt af forskningsprojektets metoder og resulta-
ter i afsnit 2. Afsnit 1 og 2 tilbyder således læseren indsigt i den forskningsmæssige kontekst 
og fylder i denne første udgave relativt meget i den samlede udgivelse. Hvis man derimod 
ønsker at få indsigt i selve den Integrerede Totalentrepriseledelsesmetode kan man med for-
del læse afsnit 3, som i denne udgave er tænkt som et sæt overordnede anbefalinger, fremfor 
mange anvsininger rettet mod mikro-praksis. Tilsvarende henvender afsnit 4 sig til dem der 
ønsker at implementere Integreret Totalentrepriseledelse i praksis idag. 
     Den Integrerede Totalentrepriseledelsesmetode er i løbende udvikling i takt med, at der 
høstes praktiske erfaringer med metoden og fortsat forskes i totalentrepriseprojekter, nye tek-
nologier, organisation og ledelse. 

Sidst men ikke mindst, er erhversph.d. projektet et personligt stykke arbejde og man kan sige, 
at denne folder indeholder mine personlige analyser, fortolkninger og vurderinger. Derfor 
henvises der indimellem til for eksempel mine vurderinger, konklusioner og så videre. Til-
svarende er folderens jeg  undertegnede. Det vi der optræder i folderen, er byggebranchens 
aktørerne i bred forstand.

God læselyst!

Lea Urup
ErhvervPh.D studerende
MT Højgaard & Chalmers Tekniske Universitet
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Afsnit 1: 
Introduktion
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Hvorfor lave integreret samarbejde og projektledelse?

I de seneste år har den danske byggebranche haft fokus på, at øge og forbedre samarbejdet 
på byggeprojekter. Det skyldes blandt andet øgede krav til brugen af BIM, skærpede lov-
givningskrav til energioptimeringer, og bygherrer der i stigende grad ønsker at optimere det 
færdige byggeri og undgå konflikter og overraskelser på vejen dertil.
     Øget samarbejde mellem de mange aktører øger tilsvarende behovet for koordinering af 
aktørernes viden, kompetencer, kulturelle normer og fastforankrede forståelse af hvad et godt 
projekt er, hvad der er vigtigt og rigtigt for et projekt, hvem der skal gøre hvad, hvornår og 
med hvilket formål. At lykkes med denne koordinering er omdrejningspunktet for det integre-
rede samarbejde og den integrerede totalentrepriseledelsesmetode.

Integreret samarbejde og totalentrepriseledelse handler i sin enkelhed om at skabe nye kultu-
relle forståelser og normer for hvordan branchens aktører samarbejder og leverer projekter. 
Formålet er også enkelt: det integrerede samarbejde skal øge både den sociale og tekniske ko-
ordinering af projekter og byggeriernes endelige kvalitet. Det integrerede samarbejde og den 
integrerede totalentrepriseledelsesmetode understøtter således MT Højgaards vision om at 
øge branchens produktivitet gennem brugen af VDC, sikre sammenhængen mellem samfun-
dets interesser og byggeriernes kvalitet, samt at øge evnen til at kunne udnytte kompetencer 
og synergi på tværs af branchens aktører.

Det er min vurdering, at MT Højgaard altid har ønsket at skabe projekter bygherrerne blev 
begejstrede for og som MT Højgaard selv kunne være stolte af. For at kunne opnå dette, har 
MT Højgaard vægtet samarbejde højt i praksis og bestræbt sig på at koordinere projektaktø-
rernes værdier og forståelser inden projektets opstart. Derudover har MT Højgaard i de sidste 
tre år deltaget i et forskningsprojekt om samarbejde og hvordan værdier og forståelser kan 
koordineres.
     Denne folder opsummerer de væsentligste analyser og konklusioner fra et treårigt 
erhvervsPh.D. projekt (Urup, 2016) udarbejdet i samarbejde mellem MT Højgaard og Chal-
mers Tekniske Universitet i Göteborg udført i perioden juni 2013 til juni 2016. Forsknings-
projektet omfatter analysen af seks store totalentrepriseprojekter udført i MT Højgaard og 
belyser helt konkrete følgende forskningsspørgsmål:

 • Hvordan og hvorfor bliver social koordinering henholdsvis forringet eller forbed- 
    ret på totalentrepriseprojekter?

 • Hvordan relaterer den sociale koordinering sig til projektets performance?

  •  Hvad konstituerer et high performance projekt?

 • Hvordan ser en ledelsesmetode der understøtter forbedret social koordinering ud?
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Ved at belyse disse spørgsmål bidrager forskningsprojektet til øget indsigt i hvordan en stor 
dansk entreprenørvirksomhed idag integrerer, og måske ikke altid lykkes med at integrere, de 
værdier, interesser og kulturelle forståelser der er repræsenteret i de store totalentreprisepro-
jekter. Derudover foreslår forskningsprojektet en integreret ledelsesmetode til, hvordan orga-
nisationer i stigende grad, på tværs af byggebranchen, kan være med til at skabe fælles mål og 
kulturelle forståelser, alt sammen med henblik på at øge produktiviteten i byggebranchen og 
skabe byggerier af bedre kvalitet til glæde for både bygherrer og samfundet. 

Andre samarbejdskoncepter

MT Højgaard er ikke de første til at interessere sig for samarbejde. Rundt om i verden er der 
udviklet en række koncepter, der har til formål at forbedre samarbejdet og kvaliteten af byg-
geprojekter, som for eksempel, integrated project delivery, partnering, building information 
modelling [BIM], VDC, integrated design, Trimbyg og LEAN. Disse koncepter foreslår alle 
at koordinere design- og byggeprocesser og de involverede aktører gennem digitalte værktø-
jer, samarbejdsprocesser eller kontraktstrukturer. Disse koncepter er enten i varierende grad 
udbredt eller slet ikke anvendt i Danmark. Derimod er totalentreprisemodellen den mest ud-
bredte af de samarbejdsorienterede modeller i Danmark. Totalentreprisemodellen er i stigende 
grad populær hos entreprenører og bygherrer, fordi den opfattes som at give bygherre større 
indsigt og kontrol med projektets udvikling og resultere i højere kvalitet af det endelig byg-
geri. 
     Derfor tager erhvervsph.d. projektet udgangspunkt i totalentreprisemodellen i et forsøg på 
fremadrettet at styrke samarbejdet og koordineringen af danske byggeprojekter. Derudover er 
den integrerede totalentrepriseledelsesmetode inspireret af integrated project delivery og part-
nering og forsøger at skabe en overordnet metode til ledelse af projekter, uden at foreskrive en 
specifik kontraktuel ramme. Tilsvarende er brugen af integrated design, VDC og BIM anbefa-
let i anvendelsen af integreret totalentrepriseledelse, da både integreret design, VDC, BIM og 
integreret totalentrepriseledelse understøtter hinanden. Dette vil blive uddybet senere.

Anden forskning om koordinering

Eksisterende forskning indenfor koordinering i byggebranchen lægger primært vægt på, at 
projekter er unikke. Fordi projekterne opfattes som unikke, bliver fokus for koordineringen 
ofte centeret omkring håndteringen af uforudsete hændelser, risici, usikkerheder og planlæg-
ning af aktiviteter og tid. Tilsvarende bliver ledelse et spørgsmål om, at den enkelte leder skal 
få aktørerne til at følge bestemte planer og udføre bestemte aktiviteter.
     Så længe projekterne forståes som unikke, bliver der ikke fokus på optimering på tværs af 
projekter, fordi det bliver sub-optimeringen indenfor de enkelte projekter der kommer i fokus. 
Dermed får organisationerne i branchen hverken skabt eller udnyttet den viden der ligger i at 
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forstå, hvordan projekterne hænger sammen over tid.
     Derudover ligger der i forlængelse af forestillingen om det unikke projekt, også en op-
fattelse af, at hvis bare man kan lave for eksempel gode tidsplaner og forudse alle risici, så 
kan man antage, at alle aktørerne vil forsøge at følge disse planer og undgå de forudsete ri-
sici. Men pointen er, at mennesker ikke agerer hverken mekanisk eller entydigt. Når mange 
forskellige aktører skal samarbejde, bliver projektet derimod en smeltedigel af forskellige 
interesser og fastforankrede forståelser af, hvad der er rigtigt og vigtigt for projektet. Disse 
socialt fastforankrede forståelser af hvad der er rigtigt og vigtigt for et givent projekt, er noget 
aktørerne i fællesskab bygger op over tid projekt efter projekt og som gør, at projekterne, i 
modsætning til at være unikke, ofte følger bestemte mønstre og producerer de samme typer 
af fejl og successer. 

Hvorfor beskæftige sig med projekternes kulturelle forståelser 
og normer? 

Udgangspunktet for integrerede ledelse og samarbejde er en forståelse af, at byggeprojekter 
netop ligner hinanden. Det vil sige, projekterne følger typisk de samme faser; involverer 
nogle bestemte aktører på bestemte tidspunkter; indholder den samme type af viden der skal 
koordineres; er baseret på de samme standarder, kontrakter og aftaler; repræsenterer bestemte 
forståelser af hvad der er rigtigt og vigtigt; og ender typisk også med at skabe de samme suc-
cesser og konflikter igen og igen. 
     Fordi projekterne ligner hinanden, har branchen og de enkelte organisationer udviklet 
fastforankrede normer for, hvordan man udfører et totalentrepriseprojekt. Tilsvarende har vi 
udviklet fastforankrede kulturelle forståelser af, hvad der konstituerer et godt og rigtigt total-
entrepriseprojekt og hvordan et projekt bør forløbe. Eksempler på fastforankrede kulturelle 
forståelser i totalentreprisen inkluderer, forståelsen af at entreprenør og rådgiver skal samar-
bejde; forståelsen af, at arkitekten er ansvarlig for at udvikle et skitseprojekt, mens entrepre-
nøren typisk er ansvarlig for detailprojektering; eller at der skal afleveres et tegningsmateriale 
i et eller andet omfang. Begreber som samarbejde, skitseprojekt og detailprojektering er alle 
sociale konstruktioner, som vi selv har skabt og som vi med tiden har understøttet med for 
eksempel, standarder, aftaler, honoreringsmodeller og ydelsesbeskrivelser, indtil vi til sidst 
anser det som vigtig og rigtigt, måske endda naturligt eller det eneste mulige, at samarbejde, 
lave et skitseprojekt og detailprojektere. Vores opfattelse af hvad der er godt og rigtigt, styrer 
i høj grad den måde vi samarbejder på. Det skyldes primært, at vi fremstår kompetente og 
socialt veltilpassede, når vi gør, hvad der er alment bredt accepteret som det rigtige og vigtige. 
Derudover letter det vores arbejdsgange, fordi vi ikke hele tiden skal reflektere individuelt 
over hvad vi foretager os, men vi så at sige, kan tappe ind i nogle generelt accepterede måder 
at agere og interagere på.
     Omvendt, har de enkelte organisationer også udviklet forskellige forståelser af, hvad der 
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er vigtigt og rigtigt for et projekt fordi for eksempel forskellige organisationer repræsenterer 
forskellige fagligheder, har forskellige værdier og så videre. Tilsvarende er der også plads 
til forandring og nytænkning. Jeg kan tydeligt høre og se, at projektdeltagere og ledere i 
branchens forskellige organisationer også kritisk reflekterer over de udfordringer de møder i 
hverdagen og bringer nye ideer og forbedrende tiltag med sig til projekterne og de overord-
nede organisationer. Det kan være tiltag der forandrer den måde vi taler til hinanden på i det 
daglige, så vi for eksempel bliver mere problemløsningsorienterede. Det kan også være tiltag 
der formaliserer processer gennem standarder og lovgivning; øger brugen af de digitale værk-
tøjer; fortæller nye historier, der er med til at bygge nye kulturelle forståelser op; eller intro-
ducerer for eksempel tidlig involvering og funktionsudbud. Mange af disse tiltag er inspireret 
af tidligere projekter, tendenser i branchen i tiden og de enkelte aktørers erfaringer og bag-
grunde på projekterne. Man kan altså sige, at både projekterne, og den udvikling projekterne 
undergår, følger bestemte mønstre. Disse mønstre er resultaterne af både kritisk tænkende og 
handlende individer, erfaringer fra tidligere projekter og vores mere eller mindre ubevidste 
måde at genskabe projekterne på ud fra vores fælles fastforankrede kulturelle forståelser af, 
hvad der er rigtigt og vigtigt for et projekt. 

Ved at skabe indsigt i hvilke kulturelle forståelser og normer vi skaber i projekterne og hvor-
dan disse forståelser relaterer sig til hinanden, får vi også indsigt i, hvorfor vi reproducerer 
de samme problematikker og succeser projekt efter projekt. På den måde kan vi få en dybere 
forståelse af de problematikker og successer vi oplever og i fællesskab gøre op med de ek-
sisterende kulturelle forståelser eller skabe nye forståelser, hvis det fremmer samarbejdet og 
projektets kvalitet. Derudover, kan vi også vælge at bibeholde eller forstærke eksisterende 
kulturelle forståelser, hvis de tilsvarende fremmer samarbejdet og projektets kvalitet. Dermed 
er indsigten i de kulturelle forståelser, et godt udgangspunkt for at kunne skabe mere succes 
og undgå bestemte problematikker fremover.
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Afsnit 2: 
Forskningsprojektets 

Fundering & Resultater
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Projektet som en konstellation af forståelser i forandring

Byggeprojekter udgør en konstellation af normer og kulturelle forståelser. Det vil sige, i pro-
jekterne udvikler vi adskillige normer og kulturelle forståelser som relaterer sig til hinanden. 
Nogle gange dominerer enkelte forståelser over andre, andre gange står forståelserne i skarp 
kontrast og måske endda i konflikt med hinanden. En konflikt betyder, at det ikke er muligt 
at tilfredsstille begge forståelser samtidigt. Det er typisk det vi oplever, når vi mærker at 
samarbejdet ikke fungerer i vores projekter. I MT Højgaard har der ikke eksisteret et specifikt 
ordforåd til at beskrive denne form for samarbejdsproblematikker, og i stedet finder projekt-
deltagerne forskellige delvise eller tilnærmede forklaringer på, hvorfor samarbejdet ikke går 
godt. En tilnærmet forklaring på dårligt samarbejde kunne for eksempel være, at de øvrige 
aktører mangler indsigt og kompetencer, at der mangler faglig empati, og, måske endda lige 
frem, at de andre aktører er nogle idioter. Integreret ledelse vil i stedet anse de fleste samar-
bejdsproblemer som et udtryk for, at aktørerne har forskellige forståelser af, hvem der bør 
gøre hvad, hvornår, hvordan og hvad der er det rigtige og det vigtige at gøre i et givent projekt.
 

Hvordan er den Integrerede Totalentrepriseledelsesmetode 
blevet til? 

Den Integrerede Totalentrepriseledelsesmetode er resultatet af det treårige forskningsprojekt 
af samme navn. 
     Forskningsprojektet har været delt i to dele: en analyse del der giver indsigt i hvordan 
koordinering henholdsvis foregår og forhindres på totalentrepriseprojekter; samt, et forslag 
til en ny ledelsesmetode. Selve analysen er baseret på et igangværende og fem afsluttede 
totalentrepriseprojekter, mens den nye ledelsesmetode er baseret på resultaterne af analysen 
samt litteratur om samarbejdsorienterede projektleverings- og projektledelsesmetoder, blandt 
andet VDC, integrated project delivery, partnering, target value design, og integrated design 
med flere.
     Forskningsprojektet har anvendt kvalitative metoder for at kunne opnå en dyb og nuanceret 
indsigt i de normer og kulturelle forståelser, der knytter sig til totalentrepriseprojekter.
     I praksis er der foretaget interview, observationer, indsamlet dokumenter og foretaget be-
søg til henholdsvis byggepladsen og de færdige byggerier. I alt er der interviewet og inddraget 
37 projektchefer, projektledere, projekteringsledere, procesledere og BIM koordinatorer på 
tværs af MT Højgaard, arkitektrådgivere, ingeniørrådgivere og bygherrer. 
     Forskningsmetoden er baseret på fortolkning. Det vil sige, den indsamlede data er blevet 
kritisk fortolket indenfor den teoretiske ramme der beskriver samspillet mellem de kulturelle 
forståelser og aktørerne. Fortolkning er foregået gennem kritisk refleksion af empirien i sam-
spil med teorien, hvorved indsigt er opstået som glimt og øjeblikkelige erkendelser i hjernen. 
Disse erkendelser og indsigter er efterfølgende skrevet ned, genlæst og kortlagt for at finde 
mønstre i indsigterne. Resultatet af disse fortolkninger er præsenteret i analysen.
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Sidst, men ikke mindst, er kritisk refleksion anvendt til udvikling af den integrerede ledelses-
metode. Det vil sige, indsigterne fra analysen er blevet kritisk fortolket i forhold til hvorvidt 
bestemte koordineringsprocesser understøtter MT Højgaards strategiramme og vision om 
øget produktivitet og Best in Class VDC. Den integrerede ledelsesmetode er også inspireret 
af samarbejdskoncepter som for eksempel VDC, integrated project delivery, partnering med 
flere og procesmetoder og værktøjer som for eksempel LEAN, integrated design, Trimbyg, 
target value design, knot-working, pull-scheduling og BIM.

Hvad karakteriserer det nuværende samarbejde?

Helt overordnet viser afhandlingens analyser, at alle aktørerne i princippet gerne vil samar-
bejde og at der, både på de enkelte projekter og i de enkelte organisationer, bliver gjort meget 
for, at samarbejdet skal lykkes. Der er masser af eksempler på projekt-kick-off med tidlige 
forventningsafstemninger, nøje udvalgte samarbejdspartner baseret på tillid og evne til sam-
arbejde, sociale arrangementer der skal binde de enkelte medarbejdere sammen, oprettelse 
af projektkontorer, tæt dialog på tværs af rådgivere, bygherrer og entreprenøren - bare for at 
nævne nogle eksempler.
     Selvom alle gerne vil det gode samarbejde, sker det alligevel ofte, at de enkelte aktører 
gradvist arbejder i forskellige retninger, fordi de skal opfylde modsatrettede økonomiske, juri-
diske og politiske mål. Disse mål kan være mere eller mindre åbenlyse, men ofte diskuterer vi 
ikke, hvordan vi i praksis får løst disse modsatrettede interesser på et projekt eller i branchen 
generelt.
     Udover de økonomiske, juridiske og politiske mål skal de enkelte aktører også tilfredsstille 
en række mere eller mindre ubevidste kulturelle forståelser og normer, som vi i fællesskab 
har opbygget i vores samfund, byggebranchen, den enkelte organisation, enkelte divisioner, 
afdelinger og endda på individuelle projekter. De kulturelle forståelser dækker, som nævnt 
tidliger, hvordan et projekt skal udføres, hvem der skal gøre hvad og hvornår, hvad der er 
rigtigt, legitimt og vigtigt for projektet. Konkrete eksempler kunne inkludere, at vi opbygger 
fastforankrede forståelser af hvad en entreprenørs ansvarsområde dækker, hvordan en arki-
tekt prioriterer, hvilke faser et projekt skal opdeles i, hvornår det er passende at involvere en 
underleverandør og utallige andre eksempler.  Disse forståelser bygger på tidligere erfaring 
og den måde, vi plejer at gøre tingene på. Derfor er de sociale normer ofte noget vi ubevist 
opbygger og forstærker i fællesskab, når vi begynder at samarbejde på vores projekter. Mange 
af vores normer understøtter det vi opfatter som grundlæggende projektmål, for eksempel, at 
vi gerne vil have at projekterne skal være effektive, økonomisk rentable og resultere i et byg-
geri af en vis kvalitet. 
     Desværre er der også mange af normerne, der ikke understøtter samarbejdet, men gradvist 
fragmenterer aktørerne, når projektet først er undervejs. Vi er ofte ikke bevidste om, at det 
er vores modsatrettede forståelser af, hvad der er rigtigt og vigtigt, der splitter en projektor-
ganisation ad. Oftest kommer det til udtryk ved, at vi begynder at synes, at de andre aktører 
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er nogle idioter og ikke forstår hvordan projektet eller samarbejdet skal forløbe. Selv i disse 
situationer kan vi godt synes, at samarbejdet fungerer nogenlunde, fordi vi simpelthen med 
tiden er kommet til at forvente, at projektets aktører skal modarbejde og gøre livet surt for 
hinanden. Men det er en vigtig pointe, at en begyndende frustration er udtryk for en potentielt 
voksende kløft mellem aktørenes normer og forståelser af hvordan projektet skal forløbe – en 
kløft der kan give store konflikter, resultere i betragtelige omarbejder, spildte arbejdsprocesser 
og i den sidste ende dårlig kvalitet af byggeriet. 
     I dag har vi ikke for vane kollektivt at diskutere, reflektere over eller evaluere disse sociale 
kløfter for i fællesskab at undgå konflikter på projekterne. Som nævnt ovenfor, laves der ofte 
tidlige forventningsafstemninger, som er et første skridt på vejen mod at diskutere, reflektere 
over og evaluere mulighederne for samarbejdet. Men det er vigtigt at understrege, at vores 
forventninger ofte er et udtryk for nogle sociale normer og at disse normer udvikler sig over 
tid. Derfor skal branchen, de enkelte organisationer og projekter arbejde med endnu mere 
kritisk at diskutere, reflektere over og evaluere hvilke normer de er med til at udvikle og at 
disse diskussioner, refleksioner og evalueringer skal foregå løbende fra projektets start til slut.
     MT Højgaard er allerede godt i gang med kritisk at diskutere, reflektere og evaluere 
hvordan samarbejdet tidligere har fungeret og hvordan man ønsker samarbejdet skal fungere 
idag og fremover. Tiltag som VDC, brugen af BIM, nøglekundeprogram, tættere dialog med 
rådgivere og underleverandører er alle eksempler på, hvordan MT Højgaard er i gang med at 
ændre forståelsen af, hvordan samarbejdet skal foregå. Og det er en vigtig pointe, at de sociale 
forståelser netop er sociale konstruktioner og derfor noget vi selv skaber og kan ændre, hvis 
vi vil.

Det følgende afsnit sammenfatter forskningsprojektets analyse af hvordan relationerne mel-
lem de fastforankrede forståelser henholdsvis forhindrer og forbedre koordinering på totalen-
trepriseprojekter. Analysen er delt i to afsnit: den første del beskriver resultaterne fra analy-
sen af det igangværende projekt og belyser hvordan koordinering af kulturelle forståelser og 
normer henholdsvis lykkes og begrænses; den anden del beskriver resultaterne fra analysen 
af de afsluttede projekter og belyser sammenhængen mellem koordineringen af de kulturelle 
forståelser og det endelig projekts performance.
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Fastforankrede forståelser i totalentrepriseprojekter

Det dybdegående studie af et igangværende projekt viser, at der typisk udvikler sig nogle 
bestemte forståelser af hvad for eksempel kvalitet, samarbejde, effektivitet, økonomi, koordi-
nering og ledelse er, og hvilke der er vigtigst for et givet projekt. 

Kvalitet

Begrebet kvalitet fortolkes som et relativt bredt begreb af de forskellige aktører i projekterne 
og omfatter både en forståelse af funktionalitet, æstetik, bygbarhed, sanselige oplevelser og 
mest muligt for pengene. Når aktørerne siger, at et projekt er af høj kvalitet, kan det altså be-
tyde vidt forskellige ting. Selvom de enkelte faggrupper er interesserede i at opnå flest mulige 
forskellige kvaliteter i projektet kan man sige, at de enkelt faggrupper alligevel har udviklet 
forskellige variationer af kvalitetsbegrebet. For arkitekterne er kvalitet primært et spørgsmål 
om materialitet, holdbarhed, funktionalitet, æstetik og fænomenologi, også selvom de er inte-
resserede i, at byggeriet for eksempel holdes indenfor budgettet. For ingeniørerne er kvalitet 
primært et begreb der knytter sig til funktionalitet, effektiviteten og holdbarheden af en given 
løsning, men some dog også overlapper forståelser af æstetik og økonomi. For entreprenøren 
forståes kvalitet primært som sammenhængen mellem økonomi, tid og materialernes hold-
barhed, selvom områder som sikkerhed, æstetik og funktionalitet også er en del af deres kva-
litetsbegreb. For bygherrerne er kvalitet et bredt begreb, som dækker over både potentielle 
arkitekters, ingeniørers, entreprenørers, investorers og lejeres normative forståelser. 

Samarbejde

Tilsvarende knytter der sig forskellige forståelser til begrebet samarbejde. For eksempel for-
tolkes samarbejde i nogle projekter og organisationer som et spørgsmål om at respektere for-
melle organisatoriske hierarkier og normative ansvarsfordelinger. For at kunne koordinere et 
projekt gennem denne form for samarbejde, forudsætter det, at aktørerne har en stærk fælles 
forståelse af hvad deres ansvarsområde er og hvornår de forventes at levere bestemte dele af 
projektet og hvorfor, da hver aktør er ansvarlig for et bestemt fagområde eller en bestemt fase.
     En anden fortolkning af samarbejde indebærer en forståelse af, at de enkelte aktører skal 
være pragmatiske og interagere i forhold til, hvad der er bedst for projektets fremdrift og kva-
litet. Dette indebærer en forståelse af, at aktørerne interagerer relativt frit i forhold til formelle 
organisatoriske hierarkier og byder ind med idéer og kritik i et åbent, respekt- og tillidsfuldt 
projektmiljø, hvor formelle procedurer, standarder, ansvarsroller, professionelle stereotyper 
og hierarkier er sekundære. Forudsætningen for at kunne koordinere denne type samarbejde 
er løbende kommunikation.
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Økonomi

Indenfor begrebet økonomi opdyrkes der på projekterne typisk to forskellige kulturelle for-
ståelser; enten er økonomibegrebet bredt og langsigtet, hvor fokus er på de langsigtede øko-
nomiske gevinster og uden at gå på kompromis med de øvrige interesser i projektet; eller 
økonomibegrebet fortolkes som et spørgsmål om at tjene flest mulige penge på kort sigt uden 
overvejelse for og på bekostning af de langvarige konsekvenser for både projektets øvrige 
interesser og fremtidigt samarbejde.

Effektivitet

Effektivitetsbegreber knytter sig til at kunne udføre en proces uden omarbejder. I designfa-
serne fortolkes effektivitet typisk som et spørgsmål om at undgå omarbejder og at kunne låse 
bestemte bygningsdele af designet fast, så detailprojekteringen kan foregå uden omprojek-
tering og sene ændringer i projektet. I byggefasen knytter effektivitetsbegrebet sig både til 
forståelsen af, at omarbejder på byggepladsen skal undgås og at byggeriet helst skal skride 
frem uden afbrydelser. 

Koordinering

Som en del af koordineringsbegrebet knytter der sig både forståelsen af at koordinering er 
en disciplin der skal ledes, samt at koordinering primært omhandler teknisk koordinering af 
for eksempel bygningsdele, aktiviteter, tid og leverancer. Den ledelsesmæssige koordinering 
fortolkes primært som et spørgsmål om at anvende formelle strukturelle mekanismer i form af 
for eksempel kontraktstrukturer, organisatoriske hierarkier og økonomisk straf og belønning 
til at opnå det ønskede samarbejde.
     Den anden fortolkning af koordineringsbegrebet knytter sig til bygbarheden af projekterne 
og fremdriften af udførelsesprocesserne. I denne version fortolkes koordinering i højere grad 
som en teknisk disciplin, hvor koordinering af for eskempel bygningsdele, aktiviteter, tidspla-
ner og leverancer dominerer. 

Forståelsernes udvikling i løbet af design- og udførelses-
processerne

De forståelser der knytter sig til kvalitet, samarbejde, økonomi, effektivitet og koordinering, 
og forståelsernes interne samspil, udvikler sig i løbet af et projekt.

I starten af et projekt, typisk i de indledende analyse- og programmeringsfaser, kan vi alle 
sammen godt blive enige om, at vi skal samarbejde, og at både kvalitet, tid og økonomi er 
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vigtigt. Vi stiller heller ikke spørgsmålstegn ved, om projektet skal ledes og koordineres. 
På nogle projekter laver vi indledende forventningsafstemninger, interviewrunder med for 
eksempel bygherre og rådgivere, kick-off workshops, samarbejdsaftaler der beskriver blandt 
andet hvilke værdier, target priser og potentielle incitamentsaftaler, der skal støtte op om 
samarbejdet. Det organisatoriske hierarki bliver også typisk fastlagt på dette tidspunkt og alle 
aktørerne indtager deres roller og projektarbejdet påbegyndes. Herfra følger samarbejdet rela-
tivt fastlagte mønstre – også selv i de tilfælde hvor vi taler tidlig involvering af entreprenøren. 
     I takt med at designfaserne skrider frem begynder vi hver især at reproducere velkendte 
forståelser og samarbejdsmønstre. Det drejer sig for eksempel om, at vi har den forståelse, 
at projektarbejdet skal koordineres på lederniveau og det understøttes af, at vi planlægger 
møder hvor denne koordinering skal foregå. I nogle tilfælde laver vi også projektkontorer, 
hvor tanken er, at koordinering foregår spontant og på tværs af det organisatoriske hierarki 
og de enkelte organisationer. Andre velkendte forståelser og samarbejdsmønstrer knytter sig 
til ansvarsfordelingen af arbejdet. For eksempel har vi en forståelse af, at entreprenøren skal 
varetage de økonomiske og bygbarhedsmæssige interesser, mens for eksempel arkitekterne 
skal varetage de æstetiske og funktionelle interesser og bygherren være ansvarlig for at træffe 
beslutninger. En tredje og væsentlig forståelse knytter sig til, at designprocessen skal gen-
nemgå et antal faser, hvortil der knytter sig leveringen af et for- og hovedprojekt og begreber 
som deadlines, afleveringer og sanktioner.
     Disse forståelser og samarbejdsmønstre understøttes af vores samarbejdsaftaler, rådgiver-
aftaler, ydelsesbeskrivelser, IKT-aftaler osv., der er med til yderligere at fastforankre samar-
bejdsmønstrene.
     Som sagt, kan projektdeltagerne som regel godt blive enige om, hvilke forventninger og 
regler der skal gælde for samarbejdet i de tidlige design faser. Og selv om vi synes, at vi ar-
bejder godt sammen, så viser analysen, at vores forståelser af hvad der er vigtigt og rigtigt for 
projektet gradvis begynder at gå i forskellige retninger. Det viser sig tydeligt, når vi når til 
afleveringen af forprojektet og overgangen til detailprojekteringsfasen. På dette tidspunkt har 
entreprenøren typisk en forståelse af, at de skal overtage ansvaret for projekteringsledelsen 
(hvilket også ofte er understøttet af aftalegrundlaget) og at det implicit indebærer, at det er 
entreprenørens interesser for økonomi og bygbarhed, der nu skal dominere projektet og styre 
de øvrige aktørers tænkning og planlægning, på samme måde som entreprenøren har accep-
teret, at det var arkitektens værdier og interesser, der dominerede de indledende designfaser.
     Ved begyndelsen af projekteringsfasen er projektet dog langt fra færdigt (det er jo dog 
trods alt blot et forprojekt). Derfor har både bygherre og rådgiverne (og også entreprenøren) 
en forventning om, at arbejdet med at indarbejde kvalitet (i form af æstetik, funktionalitet, 
fænomenologi, økonomisk optimering og så videre) skal fortsætte i detailprojekteringsfasen. 
     Og heri ligger der en indbygget konflikt: konflikten mellem på den ene side at ville ko-
ordinere projektgruppens arbejde udfra en byggelogistik- og bygbarhedsmæssig logik og på 
den anden side, at ville koordinere projektgruppens arbejde udfra forståelsen af, at det fortsat 
er rigtigt og vigtigt at integrere mange forskellige kvaliteter i byggeriet. Disse modsatrettede 
forståelser leder til mange modsatrettede arbejdsgange, som henholdsvis sænker projektets 
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fremdrift, resulterer i omprojektering, og i værste fald gør, at nogle ting slet ikke bliver ind-
arbejdet i projektet. Endnu et velkendt eksempel på forskellige kulturelle forståelser kunne 
være, at en aktør har en forståelse af, at det at aflevere et bygbart hovedprojekt inden bygge-
start er essentielt for projektets succes, mens det for en anden aktør måske forekommer mere 
vigtigt, at samarbejdet er fleksibelt og hovedprojektet kan udskydes. Andre eksempler inklu-
derer, at vi ikke kan få skabt enighed om, hvorvidt det er bedst at acceptere sene ændringer, 
fordi vi gerne vil imødekomme bygherre og øge projektets omfang (forudsat vi forventer at 
blive betalt herfor) eller om det er bedre at sige nej til ændringer, fordi vi gerne vil optimere 
detailprojekterings- og byggeprocessen; og vi kan ikke få skabt enighed om, hvorvidt vores 
projekt- og projekteringsledere skal være hårde i filten eller lyttende og forstående.
     Resultatet af alle disse modsatrettede forståelser er en ledelse der i bedste fald hele tiden 
må handle tvetydigt og ambivalent og i værste fald bliver lammet og blot medløber i den 
komplekse proces, de netop var sat til at styre. I praksis kan denne tvetydighed, ambivalens 
og lammelse mærkes som frustrationer i dagligdagen, fordi det bliver svært for alle projektets 
medlemmer at få en fornemmelse af målet med det daglige arbejde og fordi arbejde viser sig 
at være spildt og må laves om. I den sidste ende betyder det dårlig kvalitet af designprojektet, 
som giver tilsvarende udfordringer med omarbejde og dårlig kvalitet i udførelsesfasen. 
     I udførelsesfasen accepterer projektets medlemmer typisk, at entreprenøren bliver den do-
minerende aktør og dermed bliver de interesser og forståelser entreprenøren normativt repræ-
senterer, altså økonomi og bygbarhed, typisk også dominerende. I mange tilfælde gør entre-
prenøren sig umage for at inddrage rådgiverne i udførelsesfaserne, så de interesser, forståelser 
og det ansvar som rådgiverne typisk varetager stadig bibeholdes i projektet. Men, når selve 
byggeriet går i gang indretter de fleste af aktørerne sig på, at det er byggeprocessen, der skal 
styre det øvrige arbejde. Alligevel må entreprenøren løbende tilpasse både designprojektet, 
leverancerne af byggematerialer, materiel, bemandingen og tidsplanen for hele tiden at holde 
produktionen i gang.

Det dybdegående studie viser også, at de organisationer der indgår i projekterne og de en-
kelte projektmedarbejdere både reflekterer over og anstrenger sig for at få samarbejdet til at 
fungere. Desværre er disse anstrengelser ofte karakteriseret af, at de enkelte organisationer 
prøver at få deres egen forståelse af hvordan arbejdet skal foregå til at dominere. Det vil sige, 
mange af for eksempel entreprenørens anstrengelser beror på at få de andre organisationer til 
at acceptere, at det er bygbarhed og byggelogistik der skal strukturerer arbejdet i detailpro-
jekteringsfasen. Tilsvarende vil bygherre ofte forsøge at introducere ændringer i projektet, 
fordi det vil fremme for eksempel funktionaliteten for brugerne af den endelige bygning. Men 
når alle prøver at få deres egen forståelse til at dominere, bliver det den stærkeste eller mest 
kompromisløse aktør der afgør, hvilke forståelser der styrer projektet.
     I forbindelse med det reflekterende arbejde, viser analysen, at de enkelte organisationer gør 
sig umage for at koordinere værdier, forventninger, forståelser, processer og interesser i de 
indledende projektfaser, og at der er en forståelse af, at økonomiske og kontraktmæssige afta-
ler mere eller mindre alene kan skabe den ønskede adfærd fremadrettet i projektet. Analysen 
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viser imidlertid, at de enkelte organisationer i projektet undervejs i projektet begynder at re-
producere forskellige kulturelle forståelser af, hvad der er vigtigt og rigtigt for projektet. Det 
skyldes blandt andet, at vores forståelser af hvad der er rigtigt og vigtigt for projektet og vores 
forventninger til de øvrige aktører, forandres i takt med at projektet skrider fremad og går fra 
en fase til en anden fase. Dertil kommer, at ledelsen er karakteriseret af, at de enkelte aktører 
varetager et sæt af interesser og forståelser, mens ingen af aktørerne påtager sig ansvaret for 
at sikre integrationen af alle de interesser og forståelser, der er repræsenteret i hele projektet. 
Helt konkret betyder det, at når for eksempel entreprenøren påtager sig det øverst projekte-
ringsansvar for et projekt, så forstår entreprenøren og projektholdet typisk stadig at det be-
tyder, at entreprenøren primært er ansvarlig for projektets økonomi og bygbarhed og forstår 
ikke deres ansvar som at sikre integrationen mellem æstetik, funktionalitet, økonomi, bygbar-
hed, effektivitet og mange flere. Resultatet er spildt arbejde, modsatrettet arbejde, manglende 
arbejde, og arbejdsgange der stagnerer eller går i ring i design- og udførelsesfaserne. 
     Til gengæld lykkes projektorganisationen med at koordinere projekterne, når de kulturelle 
forståelser integreres, så den fælles arbejdsindsats tilfredsstiller alle aktørernes langsigtede 
interesser. Et konkret eksempel på vellykket integration er når projektmedlemmerne kan blive 
enige om, at det er en god ide at inddrage for eksempel en facadeleverandør tidligt i design-
fasen, og i samspil med leverandøren få sikret at facaden både er smuk, har den rigtige farve, 
skaber det påkrævende indeklima, kan modstå vindtrykket, opfylder energikravene, opfylder 
bygherres krav til vedligehold, passer til råhuset, kan installeres effektivt og sikkert og koster 
det bygherre er villig til at betale for facaden. I disse tilfælde er projektorganisationen nødt til 
at nytænke de traditionelle samarbejdsmønstre og for eksempel inddrage en leverandør tidligt 
og aktivt i designprocessen; prioritere at tage på fælles produktionsbesøg for se produktet og 
skabe en forståelse af både hvordan facaden vil komme til at se ud og hvorfor den kommer til 
at koste det den koster; og opbløde de organisatoriske siloer og indgå i en tværfaglig fælles 
proces.
     En meget vigtig pointe i det integrerede samarbejde er, at aktørerne formår at optimere 
projektet både indenfor hvert af de mere snævert definerede interesseområder (eksempelvis 
æstetik, funktionalitet, økonomi m.fl.) der er repræsenteret i projektet, men samtidig forstår 
at skabe en fælles proces og arbejdsgang hvor alle områder tilfredsstilles. Integration handler 
derfor ikke om, at vi så at sige smelter sammen og alle har de samme interesser, men derimod 
at vi bibeholder vores distinkte interesser, men forstår at lade dem integrere, fremfor at ville 
have vores egne interesser til at dominere. Derfor, kan man sige, at det gode samarbejde er 
karakteriseret både ved den fælles begejstring og fremdrift, men også ved en vis forskellighed 
og uenighed. 
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Sammenhængen mellem koordinering og projekternes per-
formance

Studiet af de 5 afsluttede totalentrepriseprojekter belyser sammenhængen mellem projekter-
nes koordinering i design- og udførelsesfaserne og projekternes endelige performance. 
     Helt overordnet viser analysen, at det forhold der eksisterer mellem forskellige forståelser 
i design- og udførelsesfaserne afspejler sig i det endelige byggeri. Mere konkret vil det sige, 
at hvis for eksempel, design- og udførelsesfaserne er karakteriseret ved, at forståelsen af at 
kortsigtede økonomiske gevinster skal dominere projektgruppens arbejdsfokus, så ender det 
endelig byggeri også med (måske) at have opnået nogle økonomiske gevinster, mens der er 
blevet gået på kompromis med øvrige områder som for eksempel materialekvalitet, rumlighe-
der, indeklimaforhold, bæredygtighed og så videre. Denne dominans kan sagtens være aftalt 
på forhånd og afspejler ikke nødvendigvis et ulykkeligt kompromis, men derimod et bevidst 
fra- og tilvalg. I andre tilfælde er dominansen resultat af en magtkamp, hvor bestemte forstå-
elser er endt med at dominere. I sådanne tilfælde vil projektets aktører typisk give udtryk for 
frustration over de ting der ikke lykkedes i projektet og det gode samarbejde er blevet ødelagt 
undervejs. 
     Hvis design- og udførelsesfaserne har været karakteriseret af konflikt og konkurrence mel-
lem forståelser, vil det endelige byggeri også afspejle, at en given forståelse så at sige vandt 
konkurrencen. Et eksempel kunne være et byggeri der ser smukt ud og teknisk fungerer rigtigt 
godt, men hvor entreprenøren ikke tjener penge. I sådan et tilfælde kan man sige, at forståel-
sen af at kvalitet er det vigtigste for projektet udkonkurrerede forståelsen af, at alle parter også 
skal tjene penge på byggeriet.  Med andre ord, det endelig byggeri bliver et udtryk for den 
(magt)kamp der har udfoldet sig undervejs i design og udførelsesfaserne. 
     Hvis design- og udførelsesfaserne er karakteriseret af integration, vil det endelige byggeri 
også afspejle integration. Eftersom alle byggeprocesser i MT Højgaard indtil nu har resulteret 
i et færdigt byggeri, der kunne tages i brug, kan man sige, at alle projekter opnår i hvert fald 
et minimum af integration. Eksempler på fuld integration kunne være, når det lykkes at skabe 
en løsning hvor både arkitektens, ingeniørens, bygherrens, entreprenørens, underleverandø-
rens og håndværkernes interesser tilfredsstilles. Dette kræver, naturligvis, en tæt inddragelse 
af og forståelse for alle de nævnte aktører og at projektholdet formår at skabe en fælles pro-
ces, fremfor gradvis at udvikle forskellige processer drevet af forskellige forståelser. I andre 
tilfælde ses der også delvis integration. Et typisk eksempel på delvis integration er at mange 
af de store byggerier lykkes med at integrere rumprogram, æstetik, økonomi, og tid, men at 
ventilation og indeklima ofte halter bagefter. Dette skyldes både at ventilation og indeklima-
design er meget komplekst i store byggerier, men også at projektgruppen i designprocessen 
ikke tilstrækkeligt prioriterer at få integreret den viden der skal til for at løfte opgaven i tide. 
Med andre ord, der er ikke en norm for, at det er indeklimarådgiveren der dominerer projekt-
gruppen eller tager det samlede projekteringsansvar og dette afspejles i det endelige byggeri.
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Afsnit 3: 
Den Integrerede 

Totalentrepriseledelsesmetode
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Integreret Totalentrepriseledelse – et menukort af anbefa-
linger til nye og igangværende projekter

I forlængelse af forskningsprojektets analyser omkring det nuværende samarbejde og pro-
jekternes performance, foreslår forskningsprojektet også en ny metode til ledelse af store 
totalentrepriseprojekter. Denne ledelsesmetode kalder jeg Integreret Totalentrepriseledelse.

Det er vigtigt at understrege, at Integreret Totalentrepriseledelse er en metode til, hvordan 
man etablerer integreret ledelse og samarbejde og ikke en færdig samarbejdsmodel. Det inte-
grerede projekt er derfor karakteriseret ved, at alle de interesser der ønskes repræsenteret i det 
færdige byggeri integreres i planlægnings-, design- og udførelsesfaserne. Integreret ledelse 
handler derfor om, at skabe de forståelser samt den konstellation af kulturelle forståelser, 
normer, og formelle regler og strukturer, hvor flest mulige af projektets interesser integreres 
og det endelige byggeri afspejler denne integration. Derfor er formålet med Integreret To-
talentrepriseledelse at vise vejen frem til hvordan hver enkelt projektorganisation kan skabe 
lige netop de kulturelle forståelser, de processer, de aftaler, den samarbejdsmodel, der er mest 
hensigtsmæssig for det enkelte projekt.

Kernen i Integreret Totalentrepriseledelse er helt konkret den kollektive og kritiske refleksion 
over hvilke kulturelle forståelser, processer og aftaler der skal danne rammen om de enkelte 
projekter og hvordan disse tre led (kulturelle forståelser, processer og aftaler) spiller sammen. 
I Integreret Totalentrepriseledelse defineres et projekt i sin enkelhed som en midlertidig kon-
stellation af mange forskellige kulturelle forståelser, processer, og aftaler og regler.
     I de følgende afsnit præsenteres først en uddybende beskrivelse af det nye integrerede 
ledelsesbegreb og dernæst en række konkrete anbefalinger til, hvilke tiltag de enkelte pro-
jektorganisationer kan gøre for at øge samarbejdet og koordineringen i de enkelte projekter. 

Anbefaling 1 - En ny måde at tænke ledelse på

Formålet med Integreret Totalentrepriseledelse er som sagt, at skabe projekter hvor vi lyk-
kes med at integrere flest mulige interesser gennem fælles kulturelle forståelser, processer og 
regler. 

Ledelse handler om at kritisk analysere, evaluere og enten forandre eller vedligeholde eksi-
sterende kulturelle forståelser, processer og regler. I nogle tilfælde støtter de eksisterende for-
ståelser op om det integrerede samarbejde (for eksempel, den begyndende forståelse, at tidligt 
samarbejde er vigtigt for koordinering) i hvilke tilfælde ledelsens opgave ligger i at bibeholde 
eller endda forstærke denne forståelse. Dette kan ske på mange måder, både gennem for ek-
sempel større organisatoriske strategier og partnerskaber, politisk arbejde og uddannelse af de 
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væsentlige aktører, ændring af udbudsformer og at skabe øget legitimitet omkring det tidlige 
samarbejde.
     Tilsvarende er det i nogle tilfælde måske mere hensigtsmæssigt at ændre eller prøve at 
fjerne nogle af de forståelser som er med til at forhindre det integrerede samarbejdet (for ek-
sempel, forståelsen af, at man ikke skal blande sig i det arbejde de andre laver af frygt for at 
pådrage sig ansvar, også selvom man fornemmer, at processen ikke skrider frem eller at kvali-
teten ikke er tilfredsstillende). Dette kan ske ved at skabe tvivl om rigtigheden og vigtigheden 
af de forståelser man ønsker at fjerne. Helt konkret kunne man begynde at artikulere, at det 
for eksempel ikke anses som moralsk forsvarligt, ikke at blande sig i projektet, hvis man kan 
se, at det er ved at kulsejle.
     Udover at vedligeholde, forstærke, ændre eller disrupte eksisterende kulturelle forståelser, 
kan det også være frugtbart at skabe helt nye forståelser, for eksempel, at brugen af BIM og 
VDC er rigtig og vigtig. Skabelsesarbejdet ligger i at skabe legitimitet og moralsk accept 
af nye forståelser af hvad der er rigtigt og vigtigt på de enkelte projekter. Dette kan gøres 
ved at skabe forståelsen af, at et grundigt og analytisk forarbejde er rigtigt og vigtigt for et 
velkoordineret projekt. Dermed kan man legitimere anvendelsen af BIM og VDC fordi det 
for eksempel skaber bedre teknisk koordinering og giver muligheder for at afprøve mange 
løsningsforslag i designprocessen.
     I den ledelsesmæssige opgave ligger altså både opbruddet, vedligeholdelsen og skabelsen 
af fælles kulturelle forståelse, processer og regler og disses interne samspil. I praksis spænder 
denne opgave bredt, fra både det brede samfundsmæssige og politiske arbejde; de strategiske 
partnerskaber; hverdagsrutiner og processer på de enkelte projekter; standardiseringer, lov-
givning og aftalegrundlag; anvendelsen af ny teknologi; den retorik de enkelte organisationer 
bruger om sig selv og deres samarbejdspartnere; og de historier og jokes vi fortæller hinanden 
i det daglige, der understøtter de kulturelle forståelser vi skaber. 

Så bred en vifte af indsatsområder stiller store krav til alle aktører, både ledere og ikke-ledere. 
Det stiller krav til, at vi alle kritisk reflekterer over hvordan både de små og store handlinger i 
hverdagen bedst muligt bidrager til at skabe integrerede projekter. Omvendt bliver ledelsesop-
gaven tildels et kollektivt ansvar, eftersom kulturelle forståelser, processer og regler er noget 
vi skaber og vælger at efterleve i fællesskab.
     Mange definitioner af ledelse tager udgangspunkt i psykologiske diskurser, det vil sige, det 
handler om den individuelle leders evner til at forstå sig selv, få andre til at følge en bestemt 
leder, motivere andre individer med mere. Med Integreret Totalentreprise flyttes fokus fra 
den individuelle leders eget jeg til ledernes kollektive samspil, projektholdet og de respektive 
organisationers indsigt i, mod og vilje til at gøre op med fast forankrede kulturelle forståelser, 
processer og regler. Integrerede Totalentrepriseledelse handler om, i fællesskab at tage ansvar 
for løbende at skabe nye kulturelle forståelser, processer og regler for hvordan vi samarbejder 
og leverer projekter med henblik på at øge branchens produktivitet, byggeriernes kvalitet og 
brugernes tilfredshed til gavn for hele samfundet.
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Anbefaling 2 – Adskil design- og byggefaserne

Mange opfatter en af totalentreprisens store fordele som netop værende overlappet mellem 
design- og byggefaserne, fordi det opfattes som tidsbesparende. En anden fordel ved overlap-
pet mellem design- og byggefaserne er, at det kan give mulighed for rådgiverne og entrepre-
nørerne at samarbejde om færdiggørelsen af projektet. Overlappet giver dog imidlertid nogle 
andre udfordringer som for eksempel, at det skaber en forståelse af, at uafklarede problemer 
kan løses i udførelsesfasen, hvilket kan lede til omarbejder og ringe effektivitet af byggepro-
cessen. Derudover forringer det mulighederne for at integrere alle projektets løsninger og 
dermed projektets samlede optimeringsmuligheder. 

Design- og udførelsesfaserne kan med fordel adskilles for at sikre tilstrækkelig planlægning 
og virtuel modellering af projektet inden byggeriet går i gang. En adskillelse af de to faser vil 
muliggøre afprøvning af forskellige designscenarier og give plads til integrationen mellem 
de forskellige interesser i projektet inden udførelsen går i gang. Der er to elementer i denne 
anbefaling: det første element omhandler skabelsen af den kulturelle fælles forståelse, at det 
er vigtigt, at få et færdig projekteret og modelleret designprojekt inden byggeriet påbegyndes; 
det andet element omhandler den tidsmæssige adskillelse af de to faser, hvor vi rent faktisk 
lykkes med at færdigprojektere og modellere et byggeri, inden det udføres på byggepladsen. 
Begge elementer kræver, at vi gør op med forståelserne af: at vi kan spare tid ved at overlappe 
de to faser; at det er vigtigt at komme i gang med udførelsen så hurtigt som muligt; og at det 
aldrig vil kunne svare sig at modellere et fuldt byggeprojekt. I Integreret Totalentreprisele-
delse er der derimod tre forståelser, der dyrkes: at vi kan spare tid og penge ved at gøre et 
grundigt stykke forarbejde i designprocessen; at det er vigtigt at vente med at bygge, indtil vi 
er helt afklarede med, hvad der skal bygges; og at byggeriet skal fuldt modelleres. 
     Denne anbefaling skal ses i sammenhæng med en langsigtet udvikling hen imod en konstant 
stigende digitalisering og automatisering i byggebranchen. I takt med at branchens modelle-
ringskompetencer øges, vil brugen af BIM og VDC gradvist blive mere og mere fastforankret. 
Dermed bliver for eksempel mængdeudtræk, kollisionskontroller, afprøvning af byggelogi-
stik scenarier, beregninger af projektets økonomi, og vind- og solstudier en helt naturlig del 
af vores daglige rutiner. I takt med denne udvikling kan vi både gøre designprocessen langt 
mere effektiv, ændre den projektorganisatoriske opbygning i designfaserne, og opbygge en 
forståelse af, at designprocessen er en analytisk kreativ proces, der munder ud i en færdig pro-
jektmodel. Tilsvarende vil byggeprocessen gradvist kunne ændres til en kortere, mere effektiv 
og i stigende grad automatiseret proces hvor teknologien også fremover vil komme til at spille 
en større rolle og overtage nogle af de opgaver vi i dag, kun tror mennesker kan udføre. 

Anbefaling 3 – Den integrerede fasemodel og temaprojektering

Integreret Totalentrepriseledelse anbefaler også, i forlængelse af adskillelsen af design- og 
udførelsesfaserne, at projektorganisationen opbygger en forståelse af, at omarbejder i desig-
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nfasen ikke er udtryk for ineffektive processer, men derimod med fordel kan planlægges be-
vidst som en del af at udvikle integreret design, hvor mange interesser og fagligheder skal 
integreres. Som understøtning til denne forståelse kan design- og projekteringsprocessen med 
fordel detailplanlægges udfra et princip om analytisk og systematisk iteration, hvor gentagne 
runder af temaprojektering danner grundlaget for at projektet gennemarbejdes adskillige gan-
ge inden udførelsen. De digitale værktøjer som BIM og VDC processen muliggør en hurtigt 
og smidig iterationsproces. Denne systematiske iterationsproces af temaprojektering refereres 
til som den integrerede fasemodel.

Den integrerede fasemodel indebærer et antal systematisk planlagte temaprojekteringsrunder, 
som udarbejdes som en serie af kortere designsprints på 1-2 uger. Designsprintene planlægges 
udfra et princip om informationsafhængigheder, fremfor faglige værdikæder. Når projektet 
har gennemgået et antal designsprints, sendes projektet til en gate, hvor projektets videre 
fremdrift besluttes og planlægges. Projektet gennemarbejdes et antal omgange (2-4 gange) 
for, at sikre projektets tekniske koordinering og at alle aktørernes interesser vil være repræ-
senteret i det endelige byggeri.
     Den Integrerede Totalentrepriseledelsesmetode anviser ikke den konkrete tilrettelæggelse 
af den integrerede fasemodel. Pointen er, at den Integrerede Totalentrepriseledelsesmetode 
anbefaler, at designprocessen forståes som en serie af korte intensive designsprints planlagt 
omkring konkrete temaer og kun indeholdende de nødvendige kompetencer og resourcer. 
Dette betyder, at projektorganisationen ser markant anderledes ud end den vi kender idag, 
hvor store resourcetunge organisationer er involveret i projektet i lange perioder, ofte årevis. 
Med stigende digitalisering af designudviklingen og designevalueringen kan designprocessen 
både forkortes og anvendes til analytisk og systematisk udvikling af store projekter. Man kan 
sige, at projektet bliver til fordi det rejser mellem forskellige kompetencegrupper, fremfor 
noget der langsomt vokser ud af en stor tung organisation. Dertil kommer en ændret forståelse 
af, at design ikke nødvendigvis uvikler sig fra koncept til detalje, men derimod udvikles både 
i koncept og detalje samtidigt. Tidligt samarbejde med underleverandørerne, anvendelsen af 
BIM og adgangen til for eksempel digitale materialebiblioteker tillader tidlige overvejelser 
af detailløsninger og grænsefladeløsninger. Samlet set betyder dette, at de faseopdelinger og 
ydelsesbeskrivelser vi bruger idag, med fordel kan erstattes af procesmodeller og ydelsesaf-
taler, der afspejler kortere, systematiske og mere effektive designprocesser, der er drevet af 
de digitale værktøjer og forståelsen af, at det er rigtigt og vigtigt at være grundigt forberedt, 
inden udførelsesprocessen påbegyndes.

Anbefaling 4 – Samarbejde og koordinering i de enkelte projekter

Begreberne koordinering og samarbejde er overlappende, når vi taler om dem i det daglige. 
Hvor samarbejde i dag i overvejende grad omhandler de psykologiske elementer, som for 
eksempel fokus på personprofiler og det bløde samvær i projektgruppen, kan det udvides 
med en forståelse af, at samarbejde forudsætter koordinering af de kulturelle forståelser og 
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normer. Tilsvarende, koordinering opfattes i dag, primært som et begreb der knytter sig til 
god planlægning af aktiviteter og tid, samt teknisk koordinering af bygningsdele. Udover 
effektiv planlægning af tidsplaner og aktiviteter, er koordinering også et spørgsmål om både 
standardisering af processer, produkter og kompetencer, samt det samarbejde der opstår mel-
lem aktørerne på projekterne. Koordinering fra et samarbejdsperspektiv omhandler blandt 
andet kommunikation: at man gør sig umage for at forstå de øvrige aktørers perspektiv, deres 
professionelle kulturelle forankring, deres forretningsmæssige interesser; at man tager ansvar 
for projektet som helhed; at man arbejder mod et fælles mål; at man kan tilpasse sig de andre 
aktørers interesser og forståelser; og at man i fællesskab forsøger at skabe en projektkultur 
der sikre, at alle aktører får deres kompetencer i spil. Det gode samarbejde der fører til koor-
dinering er karakteriseret ved, at de enkelte aktører frit kan spille ind med idéer og kritik; at 
man frit kan blande sig i de øvrige aktørers arbejde med henblik på at øge kvaliteten af det 
samlede projekt; og at der skabes åben dialog om de enkelte aktørers (ofte mange og potentielt 
modsatrettede) mål, interesser, kulturelle forståelser, procedurer og regler. 
     I Integreret Totalentrepriseledelse arbejder projektholdet bevidst med at definerer og lø-
bende evaluere hvordan samarbejdet og koordineringen skal foregå. Ofte laver vi samarbejds-
aftaler, som beskriver den kultur og de mekanismer, vi ønsker at sætte i spil for at koordinere 
projektet. Det skal vi blive ved med, og vi skal blive endnu dygtigere til at forstå, hvilke 
kulturelle forståelser, processer og regler vi kan sætte i spil og hvordan disse enten forstærker 
eller eliminere hinanden. Derudover, skal vi skabe en tradition for, løbende at evaluere vores 
samarbejde og hvorvidt vi synes forståelserne, processerne og reglerne rent faktisk virker i 
praksis eller ej. Den løbende evaluering af samarbejdet i de enkelte projekter er ikke noget vi 
idag har tradition for at gøre, så her skal vi have skabt en kultur, der gør det legitimt både at 
afsætte tid til evalueringerne og højt at artikulere betragninger af samarbejdet, som idag opfat-
tes som potentielt meget personligt og svært håndgribeligt. 

Anbefaling 5 – Skab og evaluer løbende mål for projekt og proces

Ligesom ledelse kan defineres som et spørgsmål om at vedligeholde, opbryde eller skabe nye 
og eksisterende kulturelle forståelser, kan projekt performance også defineres som et udtryk 
for, hvor godt vi lykkedes med at koordinere de mange kulturelle forståelser i projektet. Det 
gode projekt er således ikke karakteriseret ved typiske succeskriterier (som for eksempel, 
antallet af fejl og mangler og økonomiske og tidsmæssige mål), men i højere grad hvorvidt 
det lykkedes det enkelte projekt at integrere og tilfredsstille alle de forskellige interesser i et 
projekt (inklusiv evt. økonomiske, kvalitets- og tidsmæssige interesser).

Som del af Integreret Totalentrepriseledelse anbefales det også at projektorganisationerne ar-
bejder bevidst med løbende evalueringer af både projektets og processens fremdrift og kva-
litet. De enkelte projektorganisationer kan vælge at opsætte konkrete mål for både projektet 
og processen, som løbende evalueres. Som nævnt i forbindelse med anbefalingen angående 
samarbejde og koordinering, kan projektorganisationen for eksempel afsætte tid og skabe et 
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forum for diskussion af, hvordan de kulturelle forståelser i projektet udvikler sig: driver vores 
forståelser vores arbejde i modsatte retninger og kan vi forudse fremtidige problemer og kon-
flikter? Er vores kulturelle forståelser for ens og glemmer vi at udfordre hinandens arbejde og 
den måde vi gør tingene på? Eller lykkes vi med at integrere vores forståelser undervejs, såle-
des at vi sikre et optimeret projekt, der i den sidste ende tilfredsstiller flest mulige interesser?
     Tilsvarende kan projektholdet meget konkret evaluere projektets tekniske kvalitet. Dette 
kunne gøres i forbindelse med de enkelte designsprints indenfor temaprojekteringen. På den 
måde, får projektholdet et konkret værktøj til at evaluere, hvordan projektet skrider frem. Og 
vigtigst af alt, projektholdet får en mulighed for at forstå, hvorfor projektet skrider frem som 
det gør og at tilpasse forståelserne, processerne og reglerne, så de er mest gunstige for projek-
tets videre fremdrift.

Anbefaling 6 – BIM som et socialt værktøj

Den sidste anbefaling knytter sig specifikt til forståelsen af de digitale værktøjer. BIM og 
VDC forstås i dag primært som digitale værktøjer, der skal passes ind i vores hverdagsrutiner 
og arbejdsgange. Integreret Totalentrepriseledelse anbefaler imidlertid, at de digitale værktø-
jer også forstås som sociale værktøjer, der kan inspirere nye måder at samarbejde på på tværs 
af organisatoriske grænser og traditionelle siloer. Med andre ord, værktøjerne kan bruges 
som udgangspunkt for at tilpasse samarbejdet og vores arbejdsprocesser. For eksempel kan et 
BIM review bruges som en lejlighed til, både at skabe fælles forståelse for hvor de tekniske 
udfordringer i projektet ligger, men også hvordan projektholdet i fællesskab kan tage ansvar 
for at løse disse udfordringer på tværs af organisatoriske grænser, i stedet for en lejlighed til at 
påpege rådgivernes fejl. Tilsvarende kan man overveje, om det er de fastforankrede fagsiloer 
der skal diktere, at der skabes separate arkitekt-, konstruktions- og installationsmodeller, eller 
om man med fordel kunne begynde at bruge BIM model universet som lejlighed til at bløde 
op for faggrænserne. Et andet eksempel kunne være, at BIM modeller tilbyder et langt højere 
detaljeringsniveau end en håndskitse. Det betyder, at BIM giver mulighed for at arbejde med 
et højere detaljeringsniveau i de tidlige designfaser, hvilket igen betyder, at vi kan overveje 
om et projekt kan starte med detaljerne og grænsefladerne i stedet for skitserne og de store 
bygningsdele, og om vi kan drage nytte af i stigende grad at inddrage vores leverandører i 
modellerings- og designprocessen. Tilsvarende kan brugen af digitale værktøjer hjælpe os til 
at lave indledende Urban VDC baggrundsanalyser, hvilket kan åbne nye forretningsmulighe-
der op og yderligere understøtte forståelsen af, at det er rigtigt og vigtigt, at lave et grundigt 
forarbejde inden udførelsen går igang. Også som tidligere nævnt, kan brugen af digitale værk-
tøjer kan understøtte et langt mere iterativt designforløb, hvor forskellige designscenarier 
kan afprøves og prissættes. Det giver anledning til overvejelser omkring hvordan vi forstår 
ændringer: om de skal undgåes, er djævlens værk, en kærkommen mulighed for at tjene flere 
penge, eller om ændringer planlægges som en del af de tidlige designfaser, for at hjælpe byg-
herre blive afklaret med sine ønsker og skabe informerede beslutningsgrundlag. Tilsvarende 
skal vi inspirere vores rådgivere til, i stigende grad at bruge deres digitale værktøjer på en 
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sådan måde, at de støtter op om fælles tværfaglig og iterativ designproces, hvor både intuitive, 
analytiske og systematisk processer er grundlaget for designudviklingen, således at vi i fæl-
lesskab kan sikre et integreret færdigt byggeri.
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Afsnit 4: 
I gang med Integreret 
Totalentrepriseledelse
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Entreprenørens rolle i Integreret Totalentrepriseledelse

Som tidligere nævnt henvender denne folder sig til alle aktører i byggebranchen, der arbejder 
med ledelse og forandringsprocesser. Det ledelsesbegreb der introduceres i Integreret Totalen-
trepriseledelse er ikke forbeholdt entreprenørens top-, projekt- og projekteringsledere, men er 
derimod et ledelsesbegreb, der kan anvendes i alle organisationer i byggebranchen. 
     Hvis vi sammen skal have bedre byggerier og skabe øget produktivitet, er det vigtigt, at 
hovedorganisationernes og de enkelte projekters ledelse tager ansvar for at arbejde med vo-
res kulturelle forståelser for at sikre, at det endelige byggeri afspejler en bevidst integration 
mellem de forskellige interesser og fagligheder. Tilsvarende skal der på de enkelte projekter 
tages ansvar for integrationen mellem mange forståelser og interesser. I de tilfælde hvor MT 
Højgaard påtog sig det ansvar ville det for eksempel betyde, at entreprenørens projekt- og 
projekteringsledelse ike blot var ansvarlig for at sikre projektets økonomi og bygbarhed, men 
derimod ansvarlig for at integrere alle forståelser, værdier og interesser bygherre ønsker re-
præsenteret i projektet inklusiv for eksempel æstetik, funktionalitet, brugerinddragelse, faci-
lity management, indeklima og så videre. 
     Dette betyder, at projektets aktører skal indtage en overordnet ansvarsrolle i samarbejde 
med bygherren om at sikre projektets integration og produktivitet allerede i de tidlige plan-
lægnings- og designfaser. 

Forudsætninger for Integreret Totalentrepriseledelse

Det integrerede samarbejde kan påbegyndes på et hvilket som helst projekt. Selvom forsk-
ningsstudiet fokuserede på totalentrepriseprojekter, kan integreret samarbejde eksekveres på 
alle types af projekter – og er endda noget der rækker ud over de enkelte projekter, som for ek-
sempel, når der etableres brede strategiske partnerskaber på tværs af organisationer. I forlæn-
gelse af anbefalingen om at adskille design- og udførelsesfaserne, kan man sige, at Integreret 
Totalentrepriseledelse egner sig specielt til hovedentrepriser, hvor for eksempel, entreprenø-
ren kan deltage som rådgiver på lige fod med arkitekterne og ingeniørerne. Funktionsudbud, 
integrated projekt delivery og partnering er andre eksempler på samarbejdsorienterede tiltag 
og projektmodeller, der med fordel kan anvende Integreret Totalentrepriseledelse.

Spørgsmål og rådgivning til implementering af Integreret 
Totalentrepriseledelse

Hvordan integreret ledelse bedst tilpasses de enkelte projekter og organisationer, er noget jeg 
gerne i fællesskab vil arbejde med projekterne og organisationer omkring og jeg står parat 
til at hjælpe med at sætte det integrerede samarbejde i gang. Det kan bestå af rådgivning til 
for eksempel projektlederne og projekteringslederne i forbindelse med opstarten af konkrete 
projekter eller som rådgivning til løsninger af konkrete problemstillinger på igangværende 
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projekter. Jeg vil også gerne arbejde med ledelsen i de respektive afdelinger, sektioner, di-
visioner og organisationer for at implementere Integreret Totalentrepriseledelse på tværs af 
projekterne. Konkrete eksempler kunne for eksempel være at deltage i de indledende dialoger 
med bygherrer, politikere, rådgivere og leverandører, i udarbejdelsen af procesplaner for de 
indledende design- og projekteringsforløb, samt at lave løbende samarbejdsworkshops og 
samarbejdsevalueringer på de enkelte projekter. Jeg bistår også gerne i arbejdet med prækva-
lificering, tilbudsrådet og kontraktrådet, hvor jeg sammen med projektets hold og ledelse vil 
analysere risici og muligheder for samarbejdet og interesse- og forståelseskonflikter på de 
enkelte projekter.   
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AIA (2007). Integrated Project Delivery: A Guide. The American Institute of Architects, Ver- 
 sion 1. 
Alvesson, M. (2011). Leadership and Organizational Culture. In Bryman et al. (Edt.) The SAGE 
 Handbook of Leadership. SAGE.
Ashcraft (2006). The IPD framework. Hanson Bridget.
Bresnen, M. & Marshall, N. (2010). Projects and partnerships. In Morris et al., 2010, Oxford  
 Handbook of Project Management. Oxford University Press.
Burke et al. (2011). Team leadership: A review and look ahead. In Bryman, A. et al., (Edt.),  
 The SAGE Handbook of Leadership, London, SAGE.
Cohen, J. (2010). Integrated Project Delivery: Case Studies. American Institute of Architects  
 National, California Council, Integrated Project Delivery Steering Committee.
Dille, T. & Söderlund, J. (2011). Inter-institutional projects: The significance of isochronism,  
 timing norms and temporal misfits. International Journal of Project Management, 29,  
 2011, p.480-490.
Gittell, J. (2008). Impact of relational coordination on job satisfaction of quality outcomes:   
 a study of nursing homes. Human Resource Management Journal, Vol. 18, Issue 2,   
 p.154-170.
Goodrick, E. & Reay, T. (2011). Constellations of institutional logics: Changes in the profes- 
 sional work of pharmacists. Work and Occupations, Vol. 38, No. 3, p.372–416. 
Green, S. and May, S.C. (2005). Lean construction: arenas of enactment, models of 
 diffusion and the meaning of ‘leanness’. Building Research & Information, Vol. 33,  
 No.6, p.498–511. 
Hemphill, L. M. (2009). Building Bridges: A Study of Coordination in Projects. Ph.D. 
 dissertation, University of Michigan.
Jones, C. & Lichtenstein, B. B. (2008). Temporary Inter-organizational Projects – How Tem- 
 poral and Social Embeddedness Enhance Coordination and Manage Uncertainty. In  
 Cropper, S., Ebers, M., Huxham, C., and Ring, P. S. (Edt.), The Oxford Handbook of  
 Inter-Organizational Relations (2008). Oxford University Press. 
Jørgensen, K. (2012). Indikatorer på det fejlfrie byggeri. En kvantitativ undersøgelse af evalu- 
 erede byggesager. DTU Management.
Jørgensen, K. (2013). Processer og metoder i det fejlfrie byggeri erfaringer og anbefalinger  
 fra projektledere i entrprenørbranchen. DTU Management.
Kadefors, A. (1995). Institutions in Building Projects: Implications for Flexibility and Chan- 
 ge. Scandinavian Journal of Management, Vol. 11, Issue 4, p.395-408.
Knudstrup, M. (2008). The Integrated Design Process (IDP). In, Andresen, I. et al. (Edt.), Vol.  
 2B. Methods for designing integrated building concepts. International Energy   
 Agency, Energy Conservation in Buildings and Community Systems Programme, An- 



36 INTEGRERET TOTALENTREPRISELEDELSE 1.0

 nex 44. 
Korpela, J. & Kerosuo, H. (2014). Working together in a knot: The simultaneity and 
 pulsation of collaboration in an early phase of building design. In Raiden, A (Ed.)   
 & Aboagye-Nimo, E. (Edt.), Proceedings 30th Annual ARCOM Conference, 1-3   
 September 2014, Portsmouth, UK, Association of Researchers in Construction   
 Management, p. 865–74.
Kraatz, M. (2009). Leadership as institutional work: a bridge to the other side. In Lawrence, et  
 al. (2009) Institutional Work – Actors and Agency in Institutional Studies of Orga-  
 nizations. Cambridge University Press. 
Lahdenperä, P. (2012). Making sense of the multi-party contractual arrangements of project  
 partnering, project alliancing and integrated project delivery. Construction Mange-  
 ment and Economics, Vol. 30, Issue 1, p.57-79.
Lau, E. & Rowlinson, S. (2009). Interpersonal Trust and Inter-Firm Trust in Construction Pro- 
 jects. Construction Management and Economics , Vol. 27, Issue 6, p.539-554.
Lawrence, T. B., Suddaby, R. & Leca, B. (2009). Institutional Work – Actors and 
 Agency in Institutional Studies of Organizations. Cambridge University Press. 
Melin, U. & Axelsson, K. (2005). Understanding Organizational Coordination and 
 Information Systems - Mintzberg’s Coordination Mechanisms Revisited and Evalu- 
 ated. Conference London School of Economics. 
Mintzberg, H. (2009). Managing. Berrett-Koehler Publishers.
Phua, F. (2005). Determining the Relationship Between Fee Structure and Project 
 Performance Between Firms: An Empirical Study Based on Institutional and Task En- 
 vironment Perspectives. Construction Management and Economics, Vol. 23, Issue 1,  
 p.45-56.
Phua, F. (2006). When is Construction Partnering Likely to Happen? An Empirical 
 Examination of the Role of Institutional Norms. Construction Management and Eco- 
 nomics, Vol. 24, Issue 6, p.615-624.
Söderlund, J. (2010). Theoretical foundations of project management – suggestions 
 for pluralistic understanding. In Morris, P., Pinto, J. & Söderlund, J. 
 (Edt.), The Oxford Handbook of Project Management. Oxford University Press.
Urup, L. (2016). Integrated Design-build Management – Studying Institutional 
 Processes to Understand Project Coordination & Performance. Ph.D. dissertation,   
 Chalmers Tekniske Universitet. 
Urup, L. & Koch, C. (2014). Recasting coordination – A theoretical review informed by   
 design-building projects. In: Raiden, A. & Aboagye-Nimo, E. (Edt.), Proceedings   
 30th Annual ARCOM Conference, 1-3 September 2014, Portsmouth, UK, Associa-  
 tion of Researchers in Construction Management, p.815–824. 





Denne folder sammenfatter et treårigt forskningsprojekt udført af Lea Urup i samarbejde 
med MT Højgaard og Chalmers Tekniske Universitet fra juni 2013 til juni 2016. Forsknings- 
projektet omfatter et kvalitativt studie af seks totalentrepriseprojekter i MT Højgaard og 
forsøger at belyse hvordan koording lykkes (og begrænses) på projekterne. I forsknings-
projektet fortolkes koordinering som et spørgsmål om at skabe fælles kulturelle forståelser, 
processer og regler for projekternes opstart, indledende designfaser, udførelse og efter-
følgende ibrugstagelse. Forskningsprojektet forsøger derudover at belyse sammenhængen 
mellem koordinering af de kulturelle forståelser i design- og udførelsesfaserne og projek-
ternes endelige performance. Sidst, men ikke mindst, indeholder folderen også fors-kning-
sprojektets overordnede anbefalinger til, hvordan byggebranchens aktører fremadrettet 
kan skabe nye og ændre eksisterende kulturelle forståelser og processer, med henblik på 
at øge projekternes koordinering og performance.


