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Förord 
 
Jag skulle i detta arbete skulle jag vilja börja med att tacka Asfaltsbeläggningar och 
PEAB för en mycket bra praktik. Under praktiken har jag fått lära mig väldigt mycket 
från både arbetsledare och platschefen på min arbetsplats. Jag skulle också vilja tacka 
mina före detta kollegor i Försvarsmakten för att de har ställt upp med expertis och 
utlåning av litteratur för att denna rapport skull bli så bra som möjligt. 
 
Avslutningsvis så skulle jag vilja tacka Martin Lindmark och Åke Karlsson för stöttning 
och genomgång på rapportskrivning innan praktikperioden. 
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Sammanfattning 
 
I denna rapport har jag valt att titta närmare på skillnader och likheter mellan planering 
och ledning inom entreprenadbranschen och försvarsmakten. Jag har tidigare  arbetat i 
försvarsmakten och läser nu till arbetsledare inom byggbranschen. 
 
Jag gör denna jämförelse genom att göra intervjuer samt att leta efter styrdokument på 
PEABs intranät samt referenslitteratur inom försvarsmakten 
 
Efter jag gjort denna rapport så har jag sett väldigt mycket likheter mellan PEAB och 
försvarsmakten. De finns vissa saker som jag har sett i detta arbete som jag skulle vilja 
att entreprenadbranschen skulle ta till sig från försvarsmakten. 
 
Det är i stort vad gäller orderarbete på lägre nivå, från arbetsledaren till arbetarna. Både 
att träna på att ge order men också för att det blir lättare att följa upp arbetet. Jag skulle 
också vilja införa ett startmöte med en genomförande för inför varje vecka. Det tror jag 
skulle göra det mycket lättare för alla arbetare men det skapar också ett lugn när det 
slipper fundera vad som kommer att hända här näst. Det tror jag gör att arbetet kommer 
att flyta på ännu bättre. 
   
Robin Boqvist, Studerande, Luleå tekniska Universitet, Bygg och anläggning  
December 2014 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Under min praktikperiod för Asfaltsbeläggningar på väg e10 i Svappavaara har jag haft 
i uppgift att göra ett examensarbete där jag skall belysa ett problem eller ta upp en 
specifikt ämne som jag har uppmärksammat. 
 
Asfaltsbeläggningar är ett företag med ca 20 st fast anställda och ca 30 st 
säsongsanställda. Företaget ägs av PEAB men drivs som ett eget företag och har en 
omsättning på ca 450 miljoner. Företaget inriktar sig på vägarbeten, asfaltering och 
plattsättning. 
 
Det problemet som jag har tänkt belysa är skillnaden mellan ledning, planering och 
genomförande militärt och civilt på en entreprenad.  
 
Eftersom jag tidigare har jobbat inom försvarsmakten mellan 2006 och 2013 så har jag 
fått en ganska stor kunskap om hur det fungerar inom den myndigheten.  
 
Eftersom jag inte varit i denna bransch tidigare så kommer jag in med helt nya ögon och 
kan på så sätt jämföra och se om de finns några skillnader och om man på något sätt kan 
ta och använda sig av något som försvarsmakten använder för att kunna göra arbetet 
mer kostnadseffektivt. 
 
Entreprenaden där jag gjorde min praktik var en ganska stor entreprenad med 
omfattande breddningar på befintlig väg samt två st broar. Entreprenadsumman låg på 
76 miljoner kr och det krävde en stor personalstyrka. Som mest var det ca tjugo st 
maskiner och fem gubbar att arbetsleda. Lägg där till att vägen är väldigt högt trafikerad 
och det kan vara tidsödande att förflytta sig mellan olika ställen på vägarbetsområdet. 
 
Väg E10 är den enda vägen in till Kiruna i Sverige så går det väldigt mycket trafik på 
vägen och på grund av gruvorna och industrierna i området så går det också väldigt 
mycket tunga fordon förbi varje dag. Väg E10 från Svappavaara – Pitkäjärvi har ett Ådt 
på ca 2500 och där är ca 30% beräknas att vara tung trafik1  
  

                                                 
1 MKB Svappavaara – Pitkäjärvi, 2010 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med detta arbete är att få en insikt hur det arbetas med ledning, planering och 
genomförande i entreprenadbranschen samt om det finns några likheter med hur man 
jobbar med detta i försvarsmakten. Syftet är också att om det finns skillnader, att kunna 
komma fram med förslag för att öka effektiviteten på arbetsplatsen och på så sätt en 
större chans att kunna tjäna pengar på de entreprenader som man har. Syftet är också att 
undersöka hur mycket kraft det läggs på ledarskapskurser/utbildning inom branschen. 
 
Frågeställning som jag ställt upp i detta arbete är 
 

• Hur ser planerings- och genomförandefasen ut i försvarsmakten jämfört med i 
entreprenadbranschen? 

• Hur mycket tid och kraft läggs på utbildning inom ämnena chef och ledarskap? 
• Finns det några likheter och skillnader mellan sätten att jobba inom de olika 

branscherna? 
   

1.3 Avgränsningar 
 
Avgränsningar som jag gjort i detta arbete är att jag valt att endast undersöka 
entreprenadbranschen utifrån PEAB-koncernen och utgått från det företaget i min 
rapport. Eftersom jag ej varit inom branschen tidigare så har jag valt att använda min 
praktikplats för att undersöka arbetsgången där. Detta gör att detta arbete ej kan ses som 
en generell rapport för hela entreprenadbranschen utan endast blir ett arbete och en 
jämförelse från min praktikplats samt PEAB som företag mot försvarsmakten som 
helhet. 
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2 Arbetssätt 

2.1 Inledning 
 
Detta arbete bygger till stor del på intervjuer av branschfolk från både 
entreprenadbranschen men även av mycket iakttagelser från min praktik. Det jag har 
försökt genom mina intervjuer är att få ut om det finns någon speciell utbildning som 
man får i entreprenadbranschen, liknande den man får när man läser till officer i 
försvarsmakten. Jag har också letat efter dokument som beskriver arbetsgång och 
planering både från försvarsmakten och PEABs intranät.  

2.2 Faktainsamling 

2.2.1 Intervjuer 
Jag valde att intervjua tre olika personer. Jag använde mig av de frågorna som jag hade 
skrivit ner och använde dessa till största del som ett ramverk och för att inte glömma att 
ställa någon fråga, se bilaga ett. Efter intervjuerna har jag sammanställt svaren och för 
att sedan ge en generell bild av svaren från samtliga intervjuade personer.  

2.2.2 Dokumentation 
Vid insamlande av information har jag letat igenom PEABs intranät för att se om det 
dels fanns något styrdokument för planering och genomförande samt att försöka hitta 
om det finns några kurser för chefer som finns inom koncernen för internutbildning. 
Utifrån det så har jag jämfört med försvarsmaktens olika delar vad gäller planering och 
genomförande samt den utbildning som man får där. Har slutligen ställt upp det mot 
varandra för att jämföra och hitta likheter och olikheter mellan dessa. 
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3 Resultat 

3.1 Faktainsamling 
 
Från min insamling av fakta så har jag fått en samlad bild av både PEAB och 
försvarsmakten i stort. Dessa fakta kommer att presenteras här nedan. 

3.1.1 Intervjuer 
Inför mina intervjuer så hade jag en klar bild på hur arbetet fungerade inom 
försvarsmakten inom delen för planering och ledarskap. Försvarsmaken är en 
organisation som har fått ett erkännande av att vara en mycket bra arbetsgivare när det 
gäller utbildning inom främst områdena ledarskap men också organisation och 
planering. Det läggs mycket tid både vad gäller utbildning rent teoretiskt men även en 
hel del praktik och utvärdering för att göra den enskilde till en så bra ledare som 
möjligt.  
 
Efter mina intervjuer med folk inom PEAB så har jag fått en bild av att det fungerar på 
ett liknande sätt inom PEAB. Men har exempelvis vissa speciella Program/utbildningar 
för arbetsledare och platschefer. På dessa utbildningar så får eleverna lära sig allt från 
planeringsprocesser och ledarskap för att kunna vara så förberedd som möjligt inom sin 
nya befattning. Man jobbar även med vidareutbildningar inom PEAB och jag har 
exempelvis nu under min praktik varit på en två (2) dagar lång ledarskapsutbildning. En 
mycket nyttig och bra utbildning där många olika erfarenheter kom fram.  

3.1.2 Dokumentation 
Efter att ha sökt på PEABs intranät efter mallar hittade jag dokument med styrning för 
planeringsprocessen, dessa är väldigt lika med försvarsmaktens olika dokument för 
planering. I sammanhanget för planering så skiljer sig inte dessa två olika företag sig 
nämnvärt. Det som dock en går att återfinns är mallar för att ge order, det vi i 
Försvarsmakten kallar för ordergivning. 
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4 Avslutning 

4.1 Diskussion 
 
Som en avslutning på detta arbete så har jag kommit fram till att på planeringsstadiet så 
finns det väldigt mycket likheter mellan dessa två. Det finns dokument och checklistor 
så att ingenting glöms bort i själva planeringsprocessen.  
 
Likheterna är också stora vad gäller internutbildning och praktik för att du som arbetare 
skall känna dig så förberedd som möjligt inför kommande uppgifter. De stora 
skillnaderna som jag sett mellan försvarsmakten och PEAB är att man lägger mindre 
vikt på tydlighet och hur man skall ge en order på bästa sätt. 
 
I försvarsmakten läggs det väldigt mycket tid och kraft på att träna, skriva, ge och ta 
emot order. Dels för att inget skall glömmas bort men också för att träna på att vara så 
tydlig som möjligt för att inte mottagaren skall missförstå vad som ska göras.  
 
Det man inte skall glömma bort i detta sammanhang är den ekonomiska aspekten. 
Försvarsmaken är en statlig myndighet och PEAB är beroende på att tjäna pengar för 
sin överlevnad. Jag tror inte det skulle vara ekonomiskt försvarbart att lägga lika mycket 
tid och kraft på utbildning inom områden som ordergivning och truppföring, men en 
liten utbildning tror jag skulle göra stor skillnad och ge ett mer strukturerat och lättare 
arbete för många inom branschen 
 

4.2 Slutsatser 
 
Efter jag gjort denna rapport så har jag sett väldigt mycket likheter mellan PEAB och 
försvarsmakten. De finns vissa saker som jag har sett i detta arbete som jag skulle vilja 
att entreprenadbranschen skulle ta till sig från försvarsmakten. 
 
Det är i stort vad gäller orderarbete på lägre nivå, från arbetsledaren till arbetarna. Både 
att träna på att ge order men också för att det blir lättare att följa upp arbetet. Jag skulle 
också vilja införa ett startmöte med en genomförande för inför varje vecka. Det tror jag 
skulle göra det mycket lättare för alla arbetare men det skapar också ett lugn när det 
slipper fundera vad som kommer att hända här näst. Det tror jag gör att arbetet kommer 
att flyta på ännu bättre. 
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5 Käll- Litteraturförteckning 
 
 
Tryckta källor 
 
MKB Svappavaara – Pitkäjärvi, 2010 
 
 
Digitala källor 
 
PEABs intranät, (portal.peab.se) 
 
Pdf (Militärstrategisk doktrin 2011) 
 
Pdf  (Pedagogiska gunder 2006) 
 
Intervju 
 
Tre (3) stycken genomförda intervjuer mellan 2014-05-01 – 2014-07-01 
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Bilaga 1 
 
Frågor 
 
Sker planering och genomförande inom PEAB enligt en fast mall? 
 
Har du någon gång fått utbildning på själva planeringsprocessen? 
 
Har du gått några internutbildningar inför tillsättande av en ny chefstjänst? 
 
Hur mycket utbildning har du sedan tidigare inom området ledarskap? 
 
 


