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Sammanfattning 
Detta examensarbete är en utredning av möjligheten att involvera yrkesarbetarna i 

projektplaneringen vid HÖ-Allbygg AB i Kalix. Utredningen handlar om att ta reda på 

eventuella hinder och fördelar med att yrkesarbetarna deltar. HÖ-Allbygg AB vill göra 

yrkesarbetarna mer engagerade. Detta för att yrkesarbetarna ska göra ett mer genomtänkt 

arbete och känna helheten i hela projektet. Resultatet blir en samverkan i projektplaneringen 

med färre driftstörningar. Det i sin tur bör leda till att företaget ökar sin konkurrenskraft på 

byggmarknaden. 

 

För att få reda på vilka förbättringar som skulle kunna göras gjordes en kartläggning av bland 

annat hur företaget arbetar idag. Vi studerade litteratur i ämnet och därefter genomfördes 

intervjuer med två grupper av yrkeskategorier (yrkesarbetare och tjänstemän) i Luleå och 

Kalix. Efter intervjuomgången med grupperna gjordes en analys av resultatet och förslag på 

förbättringar togs fram och hypotesprövades i organisationen.  

 
I våra studier har vi funnit att metoderna i Lean Construction med planeringsmodellen Last 

Planner är fullt användbara i företaget för att uppnå målen med samverkan i Projektplanering. 
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Abstract 
This thesis is a study of the ability of implementing flexibility in projectplanning at HÖ-

Allbygg AB in Kalix and Luleå. The study is based on  knowledge management and how the 

company can use the experience that their employees may have. The purpose of the thesis is 

to get the employees to be more engaged and to minimize the problems in the planning of a 

project. We consider the theory of Lean Construction as a viable means to achieve these 

goals. 

Further more the causes where to be explained and suggestions presented of measures to 

improve the employees involvement in projectplanning to make it more efficient. We believe 

that there is profits to make by implementing this form of knowledge management into the 

company. Not only ekonomicly but also in more engagement in the entire organisation. 

This thesis reviews research in cooperation, teamwork and life-long learning, and reports 

interviews with 18 construction workers and 7 project leaders at HÖ-Allbygg AB.  
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1. Inledning 
Lönsamheten bland entreprenörer har länge varit låg på grund av hög konkurrens. Ändringar 

och tilläggsarbeten har utvecklats till att bli ett tillfälle för entreprenörer att skapa lönsamhet. 

Vilket i sin tur gjort att förändringar upplevs som mycket dyra. Hanteringen av ändringar och 

tilläggsarbeten är ofta konfliktfylld och mycket energikrävande för alla parter. Tid och pengar 

läggs ned enbart för att i efterhand bevisa för sin kontraktspart vilka kostnader man haft, och 

att detta inte stämmer överens med den ursprungliga överenskommelsen i kontraktet. Denna 

”kultur” påverkar förtroendet och relationer mellan byggprocessens aktörer. Den bidrar till 

minskad öppenhet och sänker effektiviteten.  

Entreprenörer vill påverka projektet tidigt i den teoretiska fasen med kunskap om till exempel. 

utförande och om kostnader. Projektörer vill delta med sin kunskap så att sena ändringar sker 

på bästa tänkbara sätt, sett ur ett tekniskt eller arkitektoniskt perspektiv. Genom erfarenhet har 

branschen sett att samarbete skapar mervärde åt samtliga parter. Samarbetet minskar antalet 

tvister, effektiviserar byggprocessen, minskar kostnaderna och skapar en högre kvalitet i 

byggverksamheten. Det är vad alla i branschen är intresserade av sett både ur beställarens och 

entreprenörernas synvinkel. 

 

Planering i byggbranschen är en del i en strukturerad samarbetsform, där byggherren, 

konsulterna och entreprenörerna gemensamt löser en bygguppgift. Vilket är baserat på ett 

förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas yrkeskunskaper 

kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen.  

  

Nyckelfaktorerna i projektplanering är: 

  

- Gemensamma mål 

- Problemlösningsmetodik 

- Ständiga förbättringar 

 

I projektplaneringen står projektet i centrum, och skickliga människor utnyttjar projektets 

resurser optimalt i en förnuftig inbördes dialog. Det minimerar projekttiden, sänker kostnader 

och höjer kvaliteten.  

 

Traditionellt har projektplaneringens parter bestått av byggherren, entreprenören samt olika 

konsulter. HÖ-Allbygg AB vill gå ett steg längre och involvera även en del av yrkesarbetarna 

i projektplaneringen, de vill ha en flexiblare organisation.  

 
 SAMVERKAN I PROJEKTPLANERING  

Med stöd från yrkesarbetarna 

5



Tack vare att alla parter är med från början och gemensamt formar projektets målsättning 

tillgodoses beställarens och brukarens behov. Yrkesarbetarna kan genom sin yrkeserfarenhet 

bidra med metoder som förenklar samt bidrar till ett snabbare och billigare genomförande av 

en aktivitet. 

 

1.1 Bakgrund och problemområde 

Inom byggbranschen pågår det en kontinuerlig avveckling och uppstart av olika byggprojekt 

med löneförhandlingar vid varje enskilt projekt. Förhandlingar och planering måste ske 

relativt snabbt och får inte vara för tidskrävande då konkurrensen från andra byggföretag är 

hård. Varje projekt är unikt och branschen ändrar sin karaktär över tid. Andra år kan det vara 

med inriktning mot Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad (ROT) eller riktas mot tung 

industri (politiska beslut kan styra inriktningen). Projektplanering utförs av 

ingenjörer/konsulter som kan sakna spetskompetens i form av praktisk erfarenhet av arbete 

ute på arbetsfältet. Det har hänt att projekten fått ekonomiskt negativa konsekvenser av 

planeringen, detta hade kunnat undvikas genom att yrkesarbetarna i ett tidigare skede 

involverats vid planeringen med sin praktiska kunskap. Med ekonomiskt negativa 

konsekvenser menas att ett projekt kan belastas av kostnader på grund av att det i 

planeringsskedet görs felbedömningar. Felbedömningen kan vara valet av teknik för att utföra 

olika arbetsmoment, formsättning av betongkonstruktioner, materialhantering, primär 

håltagning för installationer med mera. Här kan yrkesarbetarna bidra med sin kunskap och 

kanske se andra enklare lösningar än de som teoretikerna bidrar med. HÖ Allbygg AB vet att 

de idag besitter en kompetens som de inte lyckats dra nytta av i form av erfarenhetsåterföring 

när de planerar ett byggprojekt. 

 

1.2 Problembeskrivning 

HÖ önskar åstadkomma en utredning av möjligheten till införandet av en flexiblare 

organisation. I denna tänker de sig att tidigt involvera yrkesarbetarna vid planeringen av 

byggobjekt. Det bör ligga i alla parters intressen att man granskar förutsättningarna för 

genomförandet av samverkan i projektplanering, detta för att sänka totalkostnaden för 

byggandet samtidigt som yrkesarbetarna görs delaktiga i hela byggprocessen.  
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1.3 Målgrupp/Syfte 

1.3.1 Målgrupp 

Målgruppen är först och främst företaget HÖ Allbygg AB med huvudkontor i Kalix kommun 

med verksamhet i både Kalix och Luleå kommun. Andra målgrupper är yrkesarbetarna och 

tjänstemännen vid HÖ Allbygg AB, Bygg 42:an i Kalix samt Sveriges Byggindustrier i Luleå.  

Internt     Externt 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Forskningsprojektets organisation 

Handledare 
Bengt Toolanen 

Bygg 42:an 

Handledare 
Kjell Johansson 
VD HÖ Allbygg AB 
 

Examinator 
Rolf Hörnfeldt 

Sveriges 
Byggindustrier 

Yrkesarbetare vid  
Hö Allbygg AB 

Projektingenjörer 
Lennart Svanberg 

Roger Öqvist 

1.3.2 Intressenter 

Intressenter är företag med liknande projektplanering och med en liknande organisation, 

byggbranschen i synnerhet.  

1.3.3 Syftet 

Syftet med rapporten är att utreda hur en organisationsförändring hos HÖ Allbygg AB skulle 

kunna genomföras med metoden, samverkan i projektplanering. Detta för att minska dagens 

störningar i produktionsskedet och få en effektivare projektplanering.  

1.4 Mål 

• Utreda förutsättningarna för yrkesarbetarnas deltagande vid planeringsstadiet. 

• Beskriva vilka fördelar och nackdelar som kan uppstå vid genomförandet av samverkan i 

projektplanering. 
 

1.5 Avgränsningar 

HÖ Allbygg har gett oss uppdraget att granska möjligheterna samt hindren för att genomföra 

en organisationsförändring. Denna granskning skall endast behandla organisatoriska hinder 

och möjligheter, därför kommer ingen ekonomisk resultatanalys att göras.  
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Vi skall inte göra: 

• Kostnadsberäkningar. 

• Vi kommer inte att gå in i produktionsskedet. 

Samverkan i projektplanering innebär att erbjuda yrkesarbetarna möjlighet att kunna påverka 

planeringen av ett kommande projekt. De respondenter (yrkesarbetare/tjänstemän) som 

kommer att delta i utredningen är de som har arbetat hos företaget en längre tid. De som inte 

deltar är bl.a. korttidsanställda samt yngre yrkesarbetare med liten erfarenhet. Resultatet från 

forskningen kan ge upphov till vidareutbildning av de aktuella yrkesarbetarna, vilket inte kan 

förväntas vara aktuellt hos korttidsanställda samt yngre yrkesarbetare utan längre erfarenhet.  

Vi skall göra: 

• Vi kommer endast att granska förutsättningarna för en samverkan i projektplaneringen. 

• Vi kommer att intervjua de etablerade yrkesarbetarna inom HÖ Allbygg AB där vi 

förväntar oss att erforderlig kompetens finns (yrkeserfarenhet). 

• Vi kommer att göra personliga intervjuer vid datainsamlingen, kombinerat med en 

svarsenkät. 

 

2. Metod och tillvägagångssätt 
Det är viktigt att vi som forskare har förståelse för såväl byggprocessen som 

forskningsprocessen i valet av metod. Syftet är att ge läsaren en möjlighet att bedöma arbetets 

trovärdighet. 

Den forskningstyp som valts är en utvärderande modell för att söka svar på nu-läget. 

Forskning som är av utvärderande art bör ha en tydlig formulering om vad som ska 

utvärderas. Dessa formuleringar (forskningsfrågor) styr valet av forskningsprocess, det vill 

säga val av målgrupp, variabler, förstudier och metoder för analys av insamlade data. I Tabell 

2.1 nedan ses momenten i forskningsprocessen. 
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Tabell 2.1  Forskningstyp och forskningsprocessens utformning ur Andersson och Borgbrant 
(1998) 

1. Forskningstyp Utvärdering 

2. Forskningsfrågan Kartläggning av nu-läget, åstadkomma ett lösningsförslag 

3. Metodval Utredningar och undersökningar 

4. Datainsamling Enkät, intervju och observation. Kvantitativa och kvalitativa data. 

5. Analys Beskrivning av helheter och delar, orsaker och samband. 

6. Resultat 
Ökad kunskap om det studerade fenomenet i relation till uttalade 

mål och avsikter. 

7. Presentationsform Interna och externa rapporter samt muntlig redovisning 

 
2.1 Händelseförlopp 

Det händelseförlopp och i vilken ordning som arbetet med examensrapporten har genomförts 

visas nedan i figur 2.2. Figuren är till för läsaren att uppfatta och följa med i den faktiska 

arbetsprocess som författarna använt sig av genom forskningsprocessen. 

 

1) Brainstorming. Idén uppkommer, problemet preciseras och formuleras. L 
I 
T 
T 
E 
R
A
T
U
R 
S 
T
U 
D 
I 
E 
R 

2) Metod för genomförandet väljs. 

3) Datainsamling 

o Svar på frågeställningar/intervjuer 

o Sammanställning av litteraturstudier 

o Prövning av hypoteser 

4) Analys av resultat, slutsatser, vid behov nya hypotesprövningar 

5) Rapportskrivning 

 

 

Figur 2.1 Händelseförlopp genom hela forskningsprocessen ( Svanberg, Öqvist. 2004) 

 

2.2 Förberedelser och genomförande 

De förberedelser som vidtagits före examensarbetets genomförande redovisas i nedanstående 

text. 
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2.2.1 Kvantitativa metoder 

Med kvantitativ inriktning på forskningen menas sådan forskning som går ut på statiska 

bearbetnings- och analysmetoder. Med dessa metoder beskrivs och förklaras det som 

mätningar givit med utifrånperspektiv, som t.ex. enkätundersökningar och litteraturstudier 

(Patel och Davidsson, 1998). 

2.2.2 Kvalitativa metoder 

Vår kvalitativa forskning inriktar sig på analyser av intervjuerna, tolkningen görs löpande 

mellan varje intervju. Fördelen med att göra en löpande analys är att det kan ge idéer om hur 

vi ska gå vidare. Vid analysen kan vi upptäcka saker som vi kan ha förbisett och kanske den 

intervjuade har uppfattat frågor på ett felaktigt sätt. När alla intervjuer är genomförda kommer 

vi att analysera det sammanställda intervjuresultatet. Vi kommer också att tolka artiklar med 

liknande undersökningar och använda detta som ett referensmaterial. (Patel och Davidsson, 

1998). 

 

I undersökningen hanterar vi både kvalitativ och kvantitativ forskning. Genom en 

kombination av bägge metoderna stärks resultatet, eftersom analysen av och med dessa två 

metoder visar att resultaten stämmer överens med varandra. (Backman, 1998) 

2.2.3 Val av datainsamlingsmetod 

Arbetet har utförts enligt en kvalitativ forskning då vi ansåg att det var väsentligt att ta hänsyn 

till information som känslor och sammanhang för att besvara forskningsfrågan. Enligt Holme 

och Solvang (1991) samt Wallén (1996) utmärks metoden av följsamhet och djuplodad 

informationsinsamling av så kallad ”mjuk” information. Genom en kvalitativ metod erhölls 

den kontakt och närhet med aktörerna som ansågs nödvändig. 

Valet av en kvalitativ metod grundar sig på att vi eftersträvar ett mer nyanserat material samt 

att få en ökad förståelse för de intervjuades erfarenheter. Datainsamlingen, analysen och 

tolkningen är också mer överlappande och förståelsen byggs successivt upp och ger möjlighet 

att efterhand, om behovet uppstår, förändra insamlingsmetoden (Holme och Solvang. 1991) 

samt (Wallén. 1996). Motivet till att vi valt intervjuer som metod är för att närma sig och få 

ökad förståelse för motivationsfrågor när det gäller yrkesarbetarnas deltagande vid 

projektplanering. I intervjusituationen skapas en direkt kontakt och ett samspel med 

respondenterna. Genom att en personlig kontakt skapas under intervjuerna ger detta bra 

förutsättningar för att, under projektets gång, återknyta kontakten med respondenten. På så vis 

fångas synpunkter och funderingar upp som kan uppstå efter själva intervjun. Dessutom går vi 
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inte miste om den så kallade omedvetna kommunikationen det vill säga i form av 

kroppsspråk. I studier, där vi vill förstå attityder och inställningar, är det lämpligt att använda 

sig av en kvalitativ metod såsom öppna intervjufrågor för att ge möjlighet till att fritt berätta 

om sina erfarenheter. Alla intervjuer har genomförts som en personlig intervju kombinerat 

med en svarsenkät. Detta för att vi tror att starka ledare i en grupp kan komma att påverka och 

styra svarsinriktningen om intervjuer förs i grupp. 

All information har behandlats konfidentiellt, det vill säga; enskilda svar och personuppgifter 

har avidentifierats i resultatredovisningen.  

2.3 Angreppssätt 

De vanligaste sätten att angripa ett problem, för att sedan kunna dra slutsatser, är genom 

deduktiv respektive induktiv metod. Om angreppssättet är induktivt följer det upptäckandets 

väg. Forskaren kan då studera det aktuella forskningsobjektet, utan att först ha förankrat 

undersökningen i en tidigare etablerad teori. Utifrån den insamlade informationen, empirin, 

som grundas på observation av verkligheten, formulera en ny teori. Ett deduktivt angreppssätt 

däremot, följer bevisandets väg och bygger på att forskaren utifrån befintliga teorier drar 

slutsatser om enskilda företeelser. (Patel och Davidsson, 1994) 

 

Forskningsarbetet har genomförts både genom induktiv och deduktiv metod. Arbetssättet med 

deduktiv metod har genomförts med hjälp av nätinformation samt litteraturstudier i ämnet 

(explorativ undersökning). Detta för att stärka våra kunskaper och ge bakgrund till 

ämnesområdet inför intervjuer och rapportskrivning. Den nya kunskapen som genererats 

genom intervjuer, beskrivningar och möten, har skapat ett resultat, vilket också följt det 

induktiva arbetssättet (deskriptiv undersökning). Resultaten har sammanställts och prövats 

hos målgruppen som en hypotesprövande undersökning. 

2.3.1 Explorativ undersökning 

Intressenterna har medverkat genom att vi gjort en fallstudie via en öppen dialog inom den 

nuvarande organisationen och ute på arbetsplatserna. Vi har även granskat tidigare litteratur i 

de fall den funnits att tillgå för att sätta oss in i frågeställningen.  

Teorikapitlet har byggt på studier av tidigare forskning och litteratur som berör begreppen: 

• Kunskap 

• Lärande 

• Lärande organisationer 

• Kunskapsöverföring 

• Kunskapsledning 
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• Teorier för team, gemensamma mål, dialog mm 

Teoristudierna har syftat till att ge oss en grund i de ämnesområden där kunskaperna varit 

begränsade vid forskningsprojektets start. Dessutom har en förståelse byggts upp för vilka 

drivkrafter som kan vara viktiga för hur lärande på projektnivå görs samt hur dessa drivkrafter 

påverkar organisationen (Patel, Davidsson, 1994). Teoristudierna har kompletterats med våra 

egna erfarenheter från arbete inom byggbranschen.  

2.3.2 Deskriptiv undersökning 

Ett antal intervjuer har genomförts ute på arbetsplatserna hos målgrupperna. Intervjuerna 

gjordes som öppna intervjuer med vissa bundna svarsalternativ. Frågeställningarna har 

baserats på det bakgrundsmaterial som kommit fram vid litteraturgranskningen, HÖ Allbygg 

AB:s önskemål samt med hjälp av våra egna yrkeserfarenheter från byggbranschen. 

Intervjumaterialet har sammanställts för att kartlägga alla aspekter i genomförandet av en 

flexibel projektplanering. Intervjuerna skulle dokumenteras med hjälp av bandspelare. Syftet 

med detta är flera. För det första ger det oss mer tid till att vara aktiva under intervjun och 

därigenom bättre kunna observera olika reaktioner hos respondenterna. Detta gör att vi inte 

går miste om den så kallade omedvetna kommunikationen, det vill säga i form av 

kroppsspråk, samt har lättare att bryta in och ställa följdfrågor. Kroppsspråket är viktigt att 

iaktta då det går att se om en person är upprörd när denne talar om vissa ämnesområden, här 

är dock fritt för oss att göra en egen tolkning av sinnesstämningen. För det andra ger det en 

mer exakt återgivning av respondentens svar. Inspelning av intervjuerna skulle ge oss 

möjlighet att i lugn och ro analysera respondentens svar samt göra det enklare att, i de fall 

någon citeras, korrekt återge dennes utlåtanden (Patel, Davidsson, 1994). Tyvärr kunde inte 

metoden genomföras då respondenterna avböjde en ljudinspelning. Istället användes 

anteckningar som dokumentationsmetod. 

2.3.3 Hypotesprövande undersökning 

Enligt Patel och Davidsson (1994) förutsätter hypotesprövande undersökningar att det finns 

tillräcklig kunskap inom ett område så att man från teorin kan härleda antaganden om 

förhållanden i verkligheten. Hypoteser uttrycker samband. En av grundtankarna med 

hypoteser är att man gör en empirisk prövning för att se om hypotesen ger en sann eller falsk 

bild av verkligheten.  

 
 SAMVERKAN I PROJEKTPLANERING  

Med stöd från yrkesarbetarna 

12

Genom att pröva olika hypoteser i frågeställningarna tror vi att det går att hitta en 

organisationsmodell som är möjlig att genomföra praktiskt. Om målgrupperna sedan förkastar 

lösningarna måste nya diskussioner för att arbeta fram nya lösningar tas upp och hela 

hypotesproceduren börjar om. (Patel, Davidsson, 1994.) 



Resultatet från hypotesprövningen har legat till grund för vår rekommendation/slutsats.  

 

2.4 Tillförlitlighet 

För att säkerställa tillförlitligheten i examensarbetet beskrivs nedan ett antal metoder som vi 

har att välja mellan. 

2.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet ger en frågeställning om det som undersöks görs på ett tillförlitligt sätt. För att 

undersökningen ska få en hög reliabilitet måste slumpinflytande av olika slag motverkas. Ett 

sätt att motverka felaktig informationstolkning kan vara att använda ljudinspelning vid 

intervjuer och samtidigt aktivt anteckna genom intervjun. Används enkät är det viktigt att 

frågorna är raka och inte kan misstolkas eller öppna frågor där de som svarar kan skriva sin 

åsikt (Patel och Davidsson, 1994). 

Frågorna som ställdes innehöll både raka och öppna frågor, vilket gjorde svaren omfångsrika 

men ändå exakta. 

2.4.2 Validitet 

Validitet är ett annat ord för giltighet av undersökningen. Undersöks det som forskningen 

avsett att undersöka? Mäter inte instrumentet det som avsågs att mäta, då spelar det ingen roll 

att resultatet av mätningen är bra (Patel och Davidsson, 1994). 

 

För att uppnå det som avsetts att undersöka utformades intervjufrågorna utifrån syftet och 

problemformuleringen. Det är oftast svårt att formulera frågor så att forskaren vet med 

säkerhet att mätningen blir giltig (Patel och Davidsson, 1994). Frågorna har prövats på 

utomstående personer för att undersöka att alla frågor tolkas på rätt sätt, innan de berörda 

intervjuas. Prövningen har gått till på så vis att frågorna skickats ut till handledaren samt till 

utomstående personer med anknytning till berört ämne. Detta för att få kommentarer till vad 

som bör ändras och vad som denne inte förstår. Efter detta har ett slutgiltigt frågeformulär 

utformats. 

 

3. Om företaget 
Kapitlet inleds med en kort beskrivning av företaget. I avsnitt 3.2 beskrivs HÖ-Allbygg AB:s 

tjänstemannaorganisation kortfattat. De olika personalkategorier som finns inom 

tjänstemannaorganisationen redovisas i avsnitt 3.3. Källan till detta kapitel är den fallstudie 
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som gjordes våren 1999 av Peter Lövgren och Pär Olovsson (2000:33) samt uppdaterat via 

dagsaktuellt informationsmaterial efter intervju med Hans Palmbo (företagets Kalkylator). 

 

Redogörelsen bygger på material från källstudier och intervjuer. Där inget annat anges 

kommer uppgifterna i kapitlet från intervjuer. 

 

3.1 Företagspresentation 

HÖ-Allbygg AB är ett företag i bygg- och fastighetsbranschen. Företaget bildades och 

etablerades i Kalix 1966 och i Luleå 1982. HÖ-Allbygg AB sysselsätter i dagsläget ca 58 st på 

lönelistan, 3 st långtidssjukskrivna och 20 st tjänstemän. HÖ-Allbygg AB har huvudkontoret i 

Kalix och ett lokalkontor i Luleå. Huvuddelen av verksamheten sker i Luleå med omnejd. 

Företagets primära verksamhetsområde är byggverksamhet, men de har även en 

förvaltningsverksamhet till egna fastigheter. HÖ-Allbygg AB omsätter i dagsläget ca 120 

miljoner kronor. 

 

Idag arbetar man inom HÖ-Allbygg AB med att hitta nya arbetssätt som leder till ständiga 

förbättringar. Under det sista året har HÖ-Allbygg AB påbörjat ett förändringsarbete i syfte 

att skapa en effektivare organisation för att möta den ökade konkurrensen inom 

byggbranschen. Detta har resulterat i att HÖ-Allbygg AB gett oss uppdraget att undersöka om 

det går att genomföra samverkan i projektplaneringen med stöd från yrkesarbetarna.  

3.1.1 Företagsinriktning 

Företagets inriktning är bygg- och anläggningsentreprenader omfattande nyproduktion, 

ombyggnadsarbeten, underhållsarbeten samt förvaltning av egna fastigheter. 

3.1.2 Kvalitetspolicy 

”För verksamheten inom företaget tillämpas kvalitetssäkring. HÖ Allbygg AB:s 

kvalitetspolicy är: 

”Helt Överens” 

Det innebär att ”Alla anställda i företaget skall uppträda och verka så att överensstämmelse 

sker med varje uppdragsgivares krav på kvalitet och i övrigt verka så att kundens och 

intressenters förtroende bibehålls” (Kjell Johansson). 

3.1.3 Arbetsmiljöpolicy 

”Företaget har arbetsmiljöpolicy att genom samverkan inom hela organisationen så långt som 

möjligt minska arbetsmiljöriskerna i företagets verksamhet. Det är viktigt att allt 
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arbetsmiljöarbete sker genom allas samverkan för att förebygga risker för ohälsa och 

olycksfall” (Kjell Johansson). 

3.2 Organisation 

HÖ Allbygg AB är uppdelat i två arbetsområden, Kalix och Luleå. Dessa arbetsområden 

bedriver byggverksamhet och fastighetsförvaltning. 

 
Bild 3.2 HÖ Allbygg AB:s organisation i dagsläget. (HÖ Allbygg AB) 

Ansvarig för respektive produktionsenhet är samtidigt enhetens kvalitets- och miljöledare. 

Uppdragsansvarig/platschef är kvalitets- och miljöansvarig för tilldelat uppdrag. 

Uppdragsorganisation upprättas och anpassas till respektive projekt.  

3.3 Yrkeskategoriernas roller 

Beskrivningarna som följer är utförda av de tjänstemän som innehar de olika arbetsrollerna. 

Styrelse 

Styrelsen består av företagets VD, filialchef och två före detta delägare. 

3.3.1 Kalixkontoret 

Verkställande direktör, VD 

VD:ns arbetsuppgifter består främst av att övergripande leda företaget, knyta och upprätthålla 

kundkontakter, se till att kvalitets- och miljösystem efterlevs och uppdateras. Han skall gå 

igenom kalkyler, upprätta slutsidor och lämna anbud. I rollen som VD ingår även att upprätta 

årsavtal med leverantörer samt utföra slutattester till leverantörer. En annan viktig 

arbetsuppgift är att biträda som ombud vid förhandlingar med beställare, besluta om 
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investeringar i företaget och planera för framtiden. VD:n fungerar även som Arbetschef i 

företaget. 

Kamrer 

Kamrersposten sköts av en person. Personen har administrativ funktion på kontoret. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter som kamrer är att ha det övergripande ansvaret för 

administrationen, sköta den löpande bokföringen, samt skatte- och momsredovisningar. 

Slutligen skall kamreren göra företagets årsbokslut och delårsbokslut. 

Kalkyl 

Kalkylposten sköts av en person som tillika fungerar som företagets konstruktör och 

systemansvarig. Kalkylatorns primära arbetsuppgift är att göra kalkyler och 

anbudssammanställningar för anbudslämning. Detta innebär att mängda, pris- och tidsätta alla 

ingående arbetsmoment i projekten, samt infordra offerter på underentreprenader och 

ingående material. En annan relativt stor arbetsuppgift är projektering, det vill säga 

konstruktion och framtagning av arbetshandlingar, ritningar och beskrivningar och dylikt. 

Detta avser naturligtvis totalentreprenader och andra typer av projektbeställningar där det 

saknas arbetsunderlag. Han fungerar även som teknisk support vid konstruktionslösningar på 

byggarbetsplatser och vid anbudsberäkningar. Den tredje arbetsuppgiften som ligger på hans 

bord är att fungera som intern ”dataproblemlösare”. Omfattningen varierar allt ifrån teknisk 

support till utveckling av företagets datasystem. 

Platschef/Arbetsledare 

Platschefen och arbetsledarens roll är mycket central inom verksamhetsområdet, framförallt 

på byggarbetsplatsen. Man kan säga att platschefen är spindeln i nätet. Han leder planeringen 

av produktionen, beviljar ledighet och sköter kontakten med beställare, leverantörer och 

underentreprenörer. Platschefen och arbetsledaren sköter vid behov anmälan av byggstart till 

myndigheterna samt har ett stort inflytande vid frågor som rör produktionsresultat, 

organisation på arbetsplatsen, ledningssätt och arbetsmiljö. Platschefen är formellt ansvarig 

för allt på arbetsplatsen och de tillhörande arbetsuppgifterna med avseende på planering, 

ekonomi och uppföljning. En stor del av tiden går åt till tidssamordning och 

materialadministration. Han medverkar och eventuellt leder samrådsmöten med 

Byggnadsnämnden. Han håller olika byggmöten i produktionen. Han ansvarar för 

förbesiktningar, brandsyn och slutbesiktningar. Till detta sköter han även diverse 
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provtagningar, samordnad funktionsprovning, informerar kunden samt ansvarar för 

avetablering. 

Förråd 

Förrådsansvarige sköter all utrustning och material som köps in till företaget. 

Arbetsuppgifterna är främst reparation av trasig utrustning/maskiner och inköp av material 

som är nödvändig för att säkerställa verksamhetens drift. 

Fastigheter 

Fastighetsskötaren har hand om den dagliga driften, underhållet och skötseln av företagets 

fastigheter i Kalix. 

3.3.2 Luleåkontoret 

Filialchef 

Filialchefens huvudsakliga arbetsuppgifter är att verka som platschef för Luleåkontoret, 

administrationen, tjänstemännen, kollektivanställda, fastigheter och förråd. I dessa roller ingår 

arbetsuppgifter som att infordra offerter och lämna anbud, vid större anbud i samråd med VD, 

samt deltaga vid olika möten och besiktningar. Han skall även samordna kollektivanställda 

och tjänstemän. Arbetsrollen medför även stor kundkontakt. 

Administration 

Administrationen delas av två personer. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta hand om den 

dagliga inkommande posten, kontering och inkörning av leverantörsfakturor. 

Kundfakturering, oftast av färdiga underlag från platschefen eller arbetsledaren, samt hjälper 

även arbetsledarna med underlag som sedan skickas till kund. De sköter den kontinuerliga 

bokföringen av kund- och leverantörsfakturor. Personerna skall även upprätta hyreskontrakt 

vid uthyrning av lägenheter, ta emot och avhjälpa felanmärkning. Till allt detta så skall de 

sköta lönerna till kollektivanställda och tjänstemän, svara i växeln, andra vedertagna 

arbetsuppgifter och hjälpa kamreren med bokföringen och vid behov med bokslutet. 

Platschef/Arbetsledare 

Platschefen och arbetsledarens roll är beskriven under yrkesroller på Kalixkontoret och skiljer 

sig inte från dessa. 
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Förråd/Fastigheter 

Vid Luleåkontoret sköter en person båda arbetsuppgifterna. Arbetsuppgifter som 

förrådsansvarig är bland annat att sköta all utrustning och material som köps in till företaget. 

Arbetsuppgifterna är främst reparation av trasig utrustning/maskiner och inköp av material 

som är nödvändig för att säkerställa verksamhetens drift. Personen skall även ta hand om den 

dagliga driften, underhållet och skötseln av företagets fastigheter i Luleå. 

 

4. Datainsamling 
Här beskrivs olika resultat från datainsamlingen och litteraturgranskningen. 

 

4.1 Enkätinsamling 

Enkätresultat 
I enkäten fick respondenterna en del skrivfrågor, vi redovisar resultaten av dessa genom en 

sammanfattning av de samlade resultaten från varje fråga. Frågorna redovisas med numret på 

frågan, sedan ett sammanfattat svar på frågan. Vi redovisar nedan kryssfrågorna i procent hur 

respondenterna svarat, följt av skrivfrågorna i kronologisk ordning. Detta då en del av 

skrivfrågorna ses som följdfrågor till kryssfrågorna. Vi har intervjuat 18 st Yrkesarbetare samt 

7 st Tjänstemän. (Bilaga 3) 

 

1. Har du någon gång stött på ett problem i produktionen som kunnat undvikas genom att 

yrkesarbetare hade deltagit i planeringen? 

 

Yrkesarbetarna:  Ja   94,4% Nej   0% Ej svar 5,6% 

Tjänstemännen: Ja   85,7% Nej   0% Ej svar 14,3% 

 

2. Tycker du att planeringen idag är tillfredsställande? 

 

Yrkesarbetarna:  Ja   11,1% Nej   83,3%  Ej svar 5,6% 

Tjänstemännen: Ja   28,6% Nej   57,1% Ej svar 14,3% 

 

3. Brukar du aktivt delta vid planeringen av ett bygge? 

 

Yrkesarbetarna:  Ja   22,2% Nej   72,2% Ej svar 5,6% 

Tjänstemännen: Ja   71,4% Nej   14,3% Ej svar 14,3% 
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4. Skulle du vilja delta? 

 

Yrkesarbetarna:  Ja   77,8% Nej   16,6% Ej svar 5,6% 

Tjänstemännen: Ja   71,4% Nej   14,3% Ej svar 14,3% 

 

5. I vilket skede skulle du vilja delta i så fall? 

 

Yrkesarbetarna: (72% har svarat) 

Vi kan konstatera att majoriteten av de som svarat tycker att de vill delta så 

tidigt som möjligt, helst före byggstart men också löpande under hela projektet. 

En mindre andel av de som svarat vill ha ett samordningsmöte en gång per 

vecka och de ser också största vinsterna vid dessa träffar. Vid samordningsmötet 

kan metodval samt maskinval diskuteras. Inköp av material kan planeras i 

samråd med underentreprenörer för att materialet ska komma till bygget i ”rätt” 

tid. 

Tjänstemännen: (71% har svarat) 

De anser att de redan deltar i ett tidigt skede men kan bidra redan i kalkylskedet 

med sin erfarenhet av okonventionella lösningar. De har erfarenhet från fältet 

och tror att den erfarenheten har ett visst värde. 

 

6. Kan du påverka ledningen idag vid en eventuell organisationsförändring? 

 

Yrkesarbetarna:  Ja   38,9% Nej   50% Ej svar 11,1% 

Tjänstemännen: Ja   42,9% Nej   42,8% Ej svar 14,3% 

 

7. Bör byggfacket förhandla för varje projektplanering? 

 

Yrkesarbetarna:  Ja   27,8% Nej   61,1% Ej svar 14,3% 

Tjänstemännen: Ja   14,3% Nej   71,4% Ej svar 14,3% 

 

8. Tror du att både företaget och yrkesarbetarna kan tjäna på samarbetet vid planeringen, 

ute i produktionen? 
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Yrkesarbetarna:  Ja   94,4% Nej   0% Ej svar 5,6% 

Tjänstemännen: Ja   71,4% Nej   14,3% Ej svar 14,3% 

 

9. Vad gör dig motiverad i ditt arbete? 

Yrkesarbetarna: (78% har svarat) 

Här anser nästan alla att en hög lön är den största motivationen men det finns de 

som anser att arbetskamraterna och feedback på utfört arbete är viktigt. En liten 

skara anser att medbestämmande och samordning hör till motivationsfaktorn. 

Det fanns en person som ansåg att det omväxlande arbetet gör att han motiveras. 

Tjänstemännen: (57% har svarat) 

Tjänstemännen anser att det omväxlande arbetet har en stor inverkan på 

motivationen. De anser att det är flexibelt och fritt att arbeta i byggbranschen 

med en stor del av delaktighet och ansvar. 

 

 

10. Hur arbetar företaget för att motivera er som arbetar ute i produktionen? 

Yrkesarbetarna: (44% har svarat) 

Största delen har ej svarat och de som svarat har angett att de inte vet vad 

företaget gör i frågan. De som inte svarat har sagt att de inte kan svara på grund 

av att det inte finns ett svar. En person har svarat att företaget arbetar bra med att 

motivera de anställda frånsett det lönemässiga. En person svarade att företagets 

firmafester och högre lön gör honom motiverad. 

Tjänstemännen: (71% har svarat) 

Trivselaktiviteter är ganska frekventa, små och stora fester, gratis träning på 

gym, samrådsmöten, arbetsberedning före nya aktiviteter är de saker som ansetts 

som väsentliga av tjänstemännen. 

 

11. Har du några egna idéer på hur företaget skall motivera dig? 

Yrkesarbetarna: (72% har svarat) 

Här har majoriteten angett att en högre lön ger hög motivation. Deltagande vid 

planering samt feedback på utfört arbete, att ibland få höra att något har gått nog 

fort eller blivit bra kvalitetsmässigt och bra ekonomiskt. En del av de tillfrågade 

har ansett att vidareutbildning och fler fester är viktigt. En person har ansett att 

det är viktigt att få arbeta ostört, fritt från inblandning av privatpersoner. 

Tjänstemännen: (57% har svarat) 
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Fortsätt att stimulera med aktiviteter enligt fråga 10. Ansvar för planering av 

eget arbete. Information, bonus som beaktar andra variabler än förbrukad tid. En 

person saknade ideér av de som svarat, till detta svar kan även de som inte 

svarat kopplas.  

 

12. Tror du att någon form av belöning för idéer och erfarenhetsutbyte skulle vara 

motiverande? 

 

Yrkesarbetarna:  Ja   50% Nej   33,3% Ej svar 16,7% 

Tjänstemännen: Ja   57,1% Nej   14,3% Ej svar 28,6% 

 

Ja       Hur i så fall?_______________________________________________________       

Här redovisas de skrivna kommentarerna, fördelningen av Ja och Nej alternativen 

redovisas ovan.     

  Yrkesarbetarna: (50% har svarat JA och av dessa har 55% kommenterat) 

Vissa idéer som är ekonomiskt lönsamma bör belönas, kanske genom halv dags 

ledighet eller högre lön. En del anser att företaget bör skicka engagerade 

yrkesarbetare till byggmässor för att hämta inspiration. 

 Tjänstemännen: (57% har svarat JA och av dessa har 50% kommenterat) 

Riktigt revolutionerande förslag borde kanske belönas. Information, bonus som 

beaktar andra variabler än förbrukad tid. 

 

13. Tror du att personlig uppmuntran på idéer och erfarenhetsutbyte skulle vara 

motiverande? 

 

Yrkesarbetarna:  Ja   77,8% Nej   11,1% Ej svar 11,1% 

Tjänstemännen: Ja   71,4% Nej   0% Ej svar 28,6% 

 

14. Anser du att du har tillräcklig information om bygget i stort? Tid, ekonomi osv  

 

Yrkesarbetarna:  Ja   27,8% Nej   61,1% Ej svar 11,1% 

Tjänstemännen: Ja   85,7% Nej   0% Ej svar 14,3% 

 

15. Tycker du att du har tillräcklig information om vad som sker inom materialutveckling, 

metodutveckling mm? 
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Yrkesarbetarna:  Ja   0% Nej   94,4% Ej svar 5,6% 

Tjänstemännen: Ja   42,9% Nej   42,8% Ej svar 14,3% 

 

16. Tycker du att du har tillräcklig information för att kunna utföra ditt arbete? Ritningar, 

beskrivningar osv. 

 

Yrkesarbetarna:  Ja   61,1% Nej   33,3% Ej svar 5,6% 

Tjänstemännen: Ja   85,7% Nej   0% Ej svar 14,3% 

 

17. Tycker du att du får tillräcklig information i god tid från ledningen om sånt som rör 

bygget? 

 

Yrkesarbetarna:  Ja   33,3% Nej   55,6% Ej svar 11,1% 

Tjänstemännen: Ja   57,1% Nej   28,6% Ej svar 14,3% 

Övriga kommentarer 

 Yrkesarbetarna: (17% har kommenterat) 

För stor skillnad mellan fast timlön och ackord. En del önskar högre lön. Några 

tycker att informationen från ledningen i god tid angående bygget måste bli 

bättre. 

 Tjänstemännen: (14% har kommenterat) 

Bra organisation, nära till toppen i företaget, lätt att ventilera åsikter. 

 

4.2 Intervjuer övriga 

Intervjuresultat  
För att få en förståelse för företagets arbetsmetod vid projektplanering, gjordes en intervju 

med företagets kalkylator som fick beskriva arbetsgången. Vid intervjun användes ett antal 

fasta frågor. Dessa frågor har framställts efter att enkäterna samlats in och som fick stå som 

bas för vidare informationsinsamling. De frågor som ställdes markeras med kursiv text och 

svaren vi fick med normal text. (bilaga 4) 

 

 

Skulle en förslagslåda till idéer ute på arbetsplatsen vara till gagn för företaget? 
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En förslagslåda finns redan idag i form av en fysisk informationskanal via alla 

kafferaster som tjänstemännen har tillsammans. Kalkylatorn får in förslag på 

idéer när arbetsledarna och platscheferna besöker kontoret i olika ärenden och i 

samband med dessa fikar man gemensamt. 

Tror du att någon form av belöning för idéer och erfarenhetsutbyte kan ge resultat?    

 Kalkylatorn tror inte att det går att få ekonomisk vinning av ett belöningssystem. 

Tror du att personlig uppmuntran på idéer och erfarenhetsutbyte kan vara motiverande? 

På denna fråga ställer sig kalkylatorn positiv och tror att det behövs mycket mer 

av uppmuntran inte minst för att det kan göra personalen mer engagerad och 

självgående än vad som är idag. Han ser en stor brist just i detta sammanhang. 

Kan byggarna påverka val av hjälpmedel i produktionen? 

Ja, det gör de idag och här anser han att när yrkesarbetarna får alla de begärda 

hjälpmedlen som gör att de tjänar mer pengar kommer inte vinsten företaget till 

godo. Han önskar att det ska finnas en möjlighet att dela denna vinst mellan 

anställda och företaget. 

Hur får företaget information om nya produkter och metodval till produktionen?  

Nya produkter presenteras av alla de försäljare som besöker 

arbetsplatserna,  

Hur långt når denna information?  

En stor del av informationen kan mest troligt stanna på platskontoret och inte 

komma ut till yrkesarbetarna. Försäljarna besöker arbetsplatsen under arbetstid 

och kontaktar alltid arbetsledaren eller platschefen först. De produkter som 

sedan AL eller PC anser vara bra kommer yrkesarbetarna att få ta del av. Övrigt 

förkastas. Här finns en risk att en eller två personers åsikter får styra hela 

informationsflödet. 

 

Hur arbetar företaget för att motivera personalen? 

Kalkylatorn kan bara bekräfta det som framkommit vid enkätundersökningen, 

företaget gör troligen inget för att motivera de anställda. 

Är kalkylatorn ute i produktionen för att skaffa sig information rörande projektet? 

Han försöker att i alla fall besöka de stora projekten, dock räcker inte tiden till 

att besöka dem så ofta som skulle behövas. 

Hur fungerar informationen mellan (platschef / arbetsledare) och kalkylatorn? 

 Se svaret på frågan om förslagslådan. 

Ges det tid för reflektioner före, under och efter projektet? 
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 Mycket sällan. 

Hur tar ni vara på lärdomar från era projekt? Erfarenhetsåterföring. 

All erfarenhetsåterföring, då den finns, sker muntligen och samlas inte på något 

särskilt sätt. 

Beskriv projektplaneringsfasen i företaget som den ser ut idag. Från anbudsförfrågan till 

avetablering av objektet. Vilka är involverade i planeringen? Omfattning i tid för varje 

kategori? % 

På kalkylstadiet arbetar endast kalkylatorn och Kjell Johansson VD, en del av 

arbetsledarna och platscheferna kan vid behov behöva delta för att sköta den 

stora mängd av handlingar som skall upprättas. Lagbaser deltar vid större 

projekt och då vid etableringsträffar. I arbetsberedningsfasen kan 

kollektivanställda förekomma. Ett problem som kalkylatorn påpekar i 

sammanhanget är att kollektivanställda ska löneförhandla vid varje nytt objekt 

en av kommentarerna var ”vilken annan bransch löneförhandlar 12 gånger om 

året”   

Omfattning i tid för varje kategori bedömdes vara: 

 Kalkyl 10%, AC/PC 75%, Arbetsledare 15% och vid större projektplanering 

deltar lagbasen med ca 10%, den tiden tas då från AC/PC. 

 

4.3 Litteratur 
Referensartikel från BAT (Bygge-, Anlægs- og Trækartellet) 

I Danmark deltog BAT (Bygge-, Anlægs- og Trækartellet) i en undersökning i samma syfte 

som vår forskning. Undersökningen gjordes med stöd av flera olika fackföreningar, som 

gemensamt undersökte möjligheterna med yrkesarbetarnas deltagande. De använde sig av en 

variant liknande vår ”samverkan i projektplanering”. Vi har studerat en artikel som behandlar 

denna undersökning och kan konstatera att resultaten från denna liknar resultaten från vår 

undersökning. Under augusti 2004 kommer det att ges ut en utförligare rapport av 

undersökningen. (Larsen, Odgaard, Buch 2003). 

 

Lean Construction 

Definitionen av Lean Construction står för ett samlingsbegrepp på applikationsmodeller till 

byggindustrin av Lean Thinking och Lean Production teori med ursprung inom 

tillverkningsindustrin (Toolanen, B 2004).  

Lean Construction innebär minskad materialförbrukning genom minimering av spill, fel och 

skador. Energiförbrukningen under hela byggprocessen blir mindre än vid traditionellt 
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byggande. Leverantörerna och deras montörer är med från projektets start och påverkar 

tekniska lösningar, produktionsplanering, ansvarsgränser, montagemetoder och redovisning. 

Företagets tidigare bästa i fråga om tider och kostnader är utgångspunkt. Tillsammans sätter 

intressenterna mål som tvingar dem att ta ytterligare utvecklingssteg, dvs att ytterligare 

minska andelen icke värdeskapande tid, öka förtillverkningsgraden, förenkla montaget, 

förbättra redovisningen, utveckla ansvarsgränser, förbättra logistik och just in time-leveranser. 

Därigenom sjunker resursförbrukningen och säkerheten i produktens kvalitet stiger. En 

fördjupning i ämnet finns att läsa i den forskning Koskela, L (2000) gjort. Ytterligare 

information kan fås via Lean Construction institutets (LCI) hemsida  

http://www.leanconstruction.org/ (2004-05-20). 

 

Last Planner 

Last Planner är en planeringsmodell i Lean Construction konceptet och innehåller till exempel 

planering med regelbundna veckomöten (20-30 minuter/vecka) där produktionsledningen, 

lagbasar samt yrkesarbetarna deltar. Vid denna veckoplanering går de igenom nästkommande 

veckas arbetsmoment. Den allmänna åsikten är att Last Planner är ett mycket effektivt verktyg 

vid planering av både de övergripande frågorna samt vid detaljplaneringen. Last Planner 

används även mer långsiktigt vid planeringar upp till 5 veckor framåt i tid. Vid 

enkätundersökningen som BAT gjorde gav respondenterna svaret att de ville ha ännu tätare 

planeringsmöten, helst ett kort möte varje dag. Vid en utvärdering av planeringen har 

författarna kunnat konstatera att säkerheten på arbetsplatserna har ökat. Intervjuerna visar 

även på att planeringen inte alltid är det viktigaste vid veckomötet utan att även den 

personliga kontakten är mycket viktig. Vid mötena har det funnits en projektledare som haft 

till uppgift att se till att deltagarna håller sig till ämnet. En djupare forskning i ämnet har 

Ballard, G (2000) gjort. 

 

Referensartikel från Byggindustrin (Veckotidning) 

Satsa på att utveckla yrkesarbetarnas kompetens och utbilda byggherrar, projektörer och 

entreprenörer i projektplanering. Utbildningen bör finansieras av byggarbetsmarknadens 

parter, vilket är en bättre användning av pengarna än att vidta stridsåtgärder, det är Bengt 

Råsleds recept för att öka engagemanget i byggbranschen och motverka ett ineffektivt 

byggande. Han har arbetat inom byggbranschen sedan 1950-talet, är civilekonom, teknologie 

doktor och professor emeritus vid Kungliga Tekniska Högskolan. (Byggindustrin, 28 Maj 

2004) 
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Artikeln visar bland annat på sex olika punkter som sammanfaller till stor del med de flesta av 

våra resultat. 

Dessa punkter sammanfattas med bland annat följande innehåll: 

• Kunskap måste ständigt återvinnas. Utbilda för att effektivt tillämpa det vi redan vet 

och anses kunna 

• Utbilda i ledarskap, bör ske branschgemensamt med konsulter och entreprenörer 

• Slut snåla med projekterings- och arbetsledare. Det straffar sig i slutändan och 

reducerar engagemanget hos de som ska ledas 

• Kompetensutbilda yrkesarbetarna och utveckla en karriärstege för dessa 

• Arbetsplatsens byggmetoder behärskas ofta bättre av yrkesarbetare än av yngre 

arbetsledare. Skapa engagemang och utvecklingsmöjligheter för denna 

personalkategori, som hittills haft penningen och facket som främsta 

stimulansmöjligheter 

• Ge yrkesarbetarna tillhörighet genom att knyta dem till olika team och fasta nätverk 

och låt dem vara kvar i dessa även vid konjunkturnedgångar 

Dessa ord ger oss ett kvitto på att HÖ Allbygg AB:s förändringstankar ligger i tiden. Den ger 

också oss en respons på det resultat vi fått fram. 
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Lindqvist (2001) redovisar i sin forskning generella hinder för kunskapsöverföring mellan 

produktutvecklingsprojekt, se figur 4.3 

 

 

Individuella hinder Organisatoriska hinder   Andra hinder 

 

Motivation och  Organisationsdesign och   Former för  

Drivkrafter  ansvarsfördelning   kunskapsöverföring 

- Existerade former för  - Oklara ansvarsförhållande   - Brister i dokumentation 

kunskapsöverföring     Brister vid organisering och 

underutnyttjas.  Organisationskultur   genomförande av möten. 

- Avsaknad engagemang 

motivation och drivkrafter. - Prioritering av kortsiktiga före   Omsättning av involverade 

  långsiktiga aktiviteter   individer. 

Inställning 

  Planering, efterfrågan och    - Kunskap förloras när 

- NIH (Not Invented Here) uppföljning    medarbetare lämnar 

- Prestige och      organisationen. 

självtillräcklighet - Nästkommande projekt startar   - Kunskap förloras när externt 

- Prioritering av  direkt efter/innan tidigare   involverade individer lämnar 

individuella uppgifter projekt avslutas    organisationen. 

- Kunskap är en maktfaktor - Avsaknad av rutiner och  

  formaliserad process.   Geografisk och fysisk 

Arbetssituation     separation 

- Tidsbrist och hög Målsättningar    Tidsmässig separation 

arbetsbelastning  -  Projektutvecklingsprojekten     

- Informationsöverlastning fokuserar enskilda projektmål   Språk och kultur 

       

      - Språkliga barriärer. 

       

 

Figur 4.3  Generella hinder för kunskapsöverföring mellan produktutvecklingsprojekt (Lindqvist, 2001) 

 

De olika hinder som Lindqvist (2001) beskriver speglar mycket bra de problem som kan 

väntas uppstå i en organisationsförändring. Lindqvist beskriver en rad olika hinder på 

individnivå, organisationsnivå samt mer övergripande hinder. 

 

Efter att ha analyserat och sammanställt resultaten kom vi fram till en hypotetisk lösning som 

presenterades för vår interna handledare Bengt Toolanen samt för vår externa handledare 

Kjell Johansson. Organisationsmodellen visas i Kap 6, bild 6.1. 
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5. Analys 
Här analyseras resultaten från genomförda intervjuer och enkäter samt teorier som inhämtats 

vid litteraturstudier. Analysarbetet har i praktiken skett löpande från det att litteraturstudierna 

och arbetet med intervjuerna påbörjats. Tillsammans med teorierna utgjorde de början på 

analysarbetet.  

 

5.1 Nulägesbeskrivning 

Problemen med projektplaneringen ligger på byggstartsnivå där företaget ser en brist i 

erfarenhetsåterföringen från de som arbetar ute i produktionen. Flertalet av de som arbetar på 

kalkylavdelningen och de som arbetar ute i produktionen ser vikten av att följa upp kalkylen 

under projektet samt när det är avslutat. Men det är inte viljan utan möjligheterna att 

genomföra uppföljningar som begränsar. Enligt gjorda intervjuer skulle kalkylatorn också ta 

initiativet i större grad än idag om han visste att man ute i produktionen hade tid och resurser 

till att genomföra uppföljningar. På grund av tidspressade byggprocesser finns det i dagsläget 

inte utrymme och resurser för att genomföra uppföljningar ute i produktionen. Vi visar 

företagets projektplanering, som den fungerar idag, med hjälp av en illustrativ bild nedan. 

 

 
 

Figur 5.1 Projektplanering i nuläget hos HÖ-Allbygg AB. (Svanberg, Öqvist. 2004) 
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Tjänstemännen anser att de redan idag deltar i projektplaneringen i ett tidigt skede men kan 

bidra redan i kalkylskedet med sin erfarenhet av okonventionella lösningar. De har erfarenhet 

från fältet och tror att den erfarenheten har ett värde. När det gäller yrkesarbetarna kan vi 

konstatera att majoriteten av de som svarat tycker att de vill delta så tidigt som möjligt, helst 

före byggstart men också löpande under hela projektet. En mindre andel som svarat vill ha ett 

samordningsmöte en gång per vecka och de ser också största vinsterna vid dessa träffar. Vid 

samordningsmötet kan metodval samt maskinval diskuteras. Inköp av material kan planeras i 

samråd med underentreprenörer för att materialet ska anlända till bygget i rätt tid. Här 

konstaterar vi att det finns en vilja att vara med.  

 

Vid intervjuerna framgick det i diskussionerna att ledningen upplever att det finns en stor brist 

i engagemang hos majoriteten av yrkesarbetarna och det efterlyses fler personer av 

självgående natur. Med självgående natur menar vi att det är en person som tar eget initiativ 

till lösningar. Samtidigt visar enkätundersökningarna att yrkesarbetarna upplever frågan om 

motivering (fråga 10) som att företaget gör nästintill inget för att motivera de anställda.  

 

Avsaknaden av feedback och personlig uppmuntran saknas i hela organisationen med endast 

enstaka undantag. Faktorer som angetts av yrkesarbetarna som motivationshöjande är högre 

lön, fler fester, vidareutbildning samt positiv feedback. Med avseende på vidareutbildning så 

konstaterar vi att det finns ett utvecklingsavtal som ställer krav på företaget att med jämna 

mellanrum vidareutbilda sin personal och sörja för deras utveckling (Arbetsgivaralliansen-

PTK-LO, 1999). Vi konstaterar att företaget använder sig av utvecklingssamtal men har inte i 

denna rapport för avsikt att utreda resultaten av dessa. Under våren 1999 gjordes en fallstudie 

av HÖ-Allbygg AB:s införande av utvecklingssamtal i organisationen och vi vill hänvisa till 

denna när det gäller ämnet utvecklingssamtal (Lövgren, P och Olovsson, P 1999). 

Kunskapsöverföring är en del av de centrala processerna för produktutvecklingsförmåga och 

företagsöverlevnad. Avsaknad av engagemang, motivation och drivkrafter är ofta orsaker som 

är ett generellt hinder för kunskapsöverföring mellan produktutvecklingsprojekt på 

individnivå (Lindqvist, 2001). 

 

Penrose (1995) menar att en organisations tillväxt och utveckling är beroende av den 

kollektiva kunskapsöverföringen inom organisationen. 
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Interaktiv planering för samverkan, det innebär att medarbetare i samråd med ledningen på ett 

tidigt stadium utformar planer som baseras på en gemensam bedömning utifrån ett flertal 

perspektiv till exempel strategiska, taktiska och/eller operativa. Arbetssättet fungerar som ett 

slags kontrakt mellan grupper och subgrupper där negativt laddade fantasier och projektioner 

tonas ned och där delaktighet istället leder till motivation och ansvarskänsla (Riccardi, 2001).  

 

6. Resultat 

 
Bild 6.1 Förslag till nya rutiner vid projektplanering hos HÖ-Allbygg AB (Svanberg, Öqvist. 

2004) 

Förklaring till bild 6.1 

I initieringsstadiet för ett projekt föreslår vi att yrkesarbetarna deltar och ger synpunkter på 

projektet. De synpunkter som efterfrågas kan vara erfarenheter från liknande projekt och saker 

som handlar om metoder och materialval. När kalkylen är klar och anbudet har antagits 

föreslår vi att yrkesarbetarna deltar vid byggstartsmötet där de kan påverka sin egen 

arbetsmiljö, val av ”rätt man på rätt plats” samt fastställande av rutiner för den löpande 

veckoplaneringen. Veckoplanering med skrivna protokoll bör förekomma i alla projekt, stora 

som små. I slutfasen av produktionen samt vid överlämnandet av byggprojektet bör 

erfarenheterna dokumenteras. Här deltar yrkesarbetarna, kalkylatorn, kunden samt 
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platschef/arbetsledare. Erfarenheterna dokumenteras bl.a. genom att sammanställa 

mötesprotokollen från veckoplaneringen.  

7. Slutsatser  
Kommunikationen i kalkylstadiet mellan kalkylgruppen och yrkesarbetarna har vi upplevt 

som minimal. Vidare finns stora problem med att få produktionen till att dokumentera sina 

erfarenheter. Anledningen är tidsbrist men också bristande intresse. När vi talat med personer 

från båda håll har vi fått bekräftelse på att så är fallet. En annan orsak är svårigheten att skriva 

ned på ett sådant sätt att en annan person kan tolka kunskapen rätt. Erfarenhetsåterföring bör 

inte endast vara dokumentation av numeriska värden utan även text och/eller muntligt 

framställande. I dagens byggprocess finns möjlighet att enkelt kommunicera med varandra 

och därför, hävdar vi, har alla en skyldighet att dela med sig av, samt fråga om de erfarenheter 

som finns i organisationen. Här menar vi att en förbättring bör göras för att utnyttja de 

kunskaper varje medarbetare har. Dessa kunskaper skall utnyttjas för att på så sätt förbättra 

den egna byggprocessen. Orsaken till den bristande erfarenhetsåterföringen bottnar i att 

företagsledningen inte har satsat tillräckligt på området för erfarenhetsåtergivning, d.v.s 

utvärdering och analys. Det saknas även ett ställe att lagra rapporter eller att söka personer 

som har genomfört olika typer av projekt, vilket ger att de som vill söka kunskap inte kan 

hitta den inom företaget. I den nya organisationen bör det finnas erfarenhetsåterföring som 

dokumenteras efter varje större byggprojekt. Här kan protokoll från veckoplaneringen vara ett 

sätt att kontinuerligt dokumentera erfarenheter. Erfarenheter bör tillvaratas både från den egna 

produktionen och från kunderfarenheter.  

 

I produktionsfasen rekommenderar vi att det skall vara samordningsmöten med jämna 

mellanrum, förslagsvis varje vecka, i dessa skall PC/AL, yrkesarbetarna samt 

underentreprenörer ingå (Last Planner). Feedback skall löpande ges i produktionsfasen som 

en del i standardrutinerna och ges både som positiv och negativ kritik. Denna feedback skall 

också ges till dem som sköter kalkyleringen av projekten. Utvärderingen av 

erfarenhetsdokumentationen bör ligga på källnivå d.v.s. den nivå därifrån erfarenheten 

kommer ifrån.  

 

För att öka intresset för att skapa rapporter och förslag måste företaget motivera de anställda 

och skapa ett större engagemang än vad som finns idag. Organisationen för förslag och 

lärdomar måste bli effektivare så att de anställda ser att detta är något som uppmuntras och 

efterfrågas från företagets sida. Det andra som man måste ta fasta på är att ingen ger ifrån sig 

kunskaper utan att tjäna på det (Davenport & Prusak, 1998). 
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Med stöd av Lindqvist (2001) teorier kring olika hinder vid kunskapsöverföring, kunde vi dra 

följande slutsatser. Se även figur 4.3. 

 

• Individuella hinder i HÖ Allbygg AB 

Vi kan konstatera, enligt enkätresultaten, att motivationen kan bli bättre främst den del 

där företaget arbetar för att motivera personalen.  

Inställningen till förändringar är positiv och bör inte vara ett hinder. 

Arbetssituationen består av tidsbrist och hög arbetsbelastning vilket också medför att 

vi upplever det som ett stort hinder när en omorganisation ska genomföras.  

 

• Organisatoriska hinder i HÖ Allbygg AB 

Det hinder som finns i denna kategori är främst det faktum att nästkommande projekt 

startar innan föregående avslutats vilket gör att yrkesarbetarna är upptagna med att 

avsluta ett projekt när planeringen för nästa redan påbörjats. I slutfasen av varje 

projekt är det alltför ofta mycket tidspressat på grund av korta produktionstider. 

Störningar som uppstått under byggets gång gör att tiden för färdigställande kortas 

ned, slutdatumet består oavsett typ av störning. Att i detta skede ta ut ett antal 

yrkesarbetare för att delta i projektplanering inför nästa projekt är svårt när de behövs i 

produktionen. 

 

• Andra hinder i HÖ Allbygg AB 

Av de hinder som Lindqvist (2001) beskriver anser vi att dokumentationen av 

erfarenheter är det som brister hos företaget. En god dokumentation bör kunna ge ett 

tillskott av kunskap som kan användas i kalkylstadiet. Anledningen till detta påstående 

är det faktum att yrkesarbetarna har svårt att hinna delta i kalkyleringen då de arbetar 

med att avsluta föregående projekt. Om en arbetare lämnar företaget så lämnar även 

dennes kunskaper organisationen och då är det av största vikt att ha dennes kunskaper 

dokumenterade. Detta gäller yrkesarbetarens kunskaper men även de i organisationen 

som arbetar med kalkyleringar. Erfarenhetsdokumentation från kundrelationer saknas 

också idag och här måste företaget börja ta vara på sina erfarenheter, både från 

beställarperspektiv och från underentreprenörer. All denna dokumentation hör till 

företagets kvalitetssäkring. 
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8. Diskussion 

Vår datainsamlingsmetod är vald med hänsyn till de attityder som finns ute vid 

arbetsplatserna hos yrkesarbetarna. Genom egna erfarenheter inom byggbranschen var vi 

övertygade om att det inte skulle vara lätt att få svar via enkäter eller frågeformulär. Vi valde 

att göra en datainsamling baserad på både enkäter och muntlig intervju. De risker vi kunde se 

med den valda datainsamlingsmetoden var dels vår oerfarenhet att genomföra intervjuer dels 

utifrån våra egna yrkeserfarenheter. Men genom att vara medveten om riskerna kunde vi vara 

mer objektiva och ta med riskhanteringen vid hypotesprövningarna, för att på så sätt undvika 

att väga in egna värderingar.  

När vi utförde intervjuerna fick vi många positiva signaler från yrkesarbetarna och upplevde 

att de var mycket positiva till vårt ämnesval, de tyckte att det var på tiden att någon värderade 

deras kunskaper. Den allmänna kommentaren ute på arbetsplatserna var att de hoppades att 

vårt arbete inte skulle bli ännu en rapport som faller bort i glömska och aldrig blir genomförd 

i praktik.  

HÖ Allbygg AB har möjlighet att göra något positivt genom att använda sina yrkesarbetare i 

projektplaneringen. Intresset finns ute i produktionen, det som återstår är att företaget tillsätter 

de resurser som krävs för att ta tillvara på den kunskapsbank som finns i företaget. Som 

Lindqvist (2001) beskriver i sin modell finns risken att kunskap går förlorad om värdefull 

personal lämnar organisationen. 

 

Liknande studier har utförts i Danmark där en granskning gjordes med flera olika 

fackföreningar inom byggbranschen (Larsen, Odgaard, Buch 2003). Vi drar paralleller till 

denna granskning och ser att våra resultat stämmer överens med den Danska granskningen. 

BAT har en vision om att kunna genomföra Lean Construction konceptet som en del i 

utbildningen av byggnadsarbetare. I augusti 2004 planeras en utgivning av ett studiematerial 

för detta ändamål. I Januari 2005 planeras ett seminarium för att utveckla kurser i ämnet för 

företagsledare. Något liknande bör vara genomförbart i Svenska företag, kanske i Sveriges 

Byggindustriers regi.  

 

I slutfasen av vårt arbete publicerades en artikel (Byggindustrin, 28 maj 2004) där vi kunde 

finna att liknande tankar som vi kommit fram till också diskuteras i övriga delar av branschen 

I denna artikel finns kopplingar till HÖ Allbygg AB:s visioner. 

 

Vi är övertygade att våra resultat från forskningen mycket väl kan implementeras i andra 

byggföretag samt i andra branscher med liknande organisationsstrukturer. 
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        Bilaga 1 

Svarsfördelningar på JA- och NEJ-frågorna i enkäten. 
 

Grupp A                
(Yrkesarb)                

Fråga 1 2 3 4 6 7 8 12 13 14 15 16 17   

1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0   

2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1   

3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0   

4 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1   

5 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1   

6 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0   

7 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0   

8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0   

9 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0   

10 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0   

11 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0   

12 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1   

13 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0   

14 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 x   

15 1 0 0 0 x x 1 x x x 0 1 0   

16 1 1 0 1 1 0 1 x 1 0 0 1 1   

17 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1   

18 x x x x x x x x x x x x x   

Summa JA % 94,4 11,1 22,2 77,8 38,9 27,8 94,4 50 77,8 27,8 0 61,1 33,3 47,4 % 

Summa NEJ % 0 83,3 72,2 16,6 50 61,1 0 33,3 11,1 61,1 94,4 33,3 55,6 44,0 % 

Ej svar % 5,6 5,6 5,6 5,6 11,1 11,1 5,6 16,7 11,1 11,1 5,6 5,6 11,1 8,6 % 

                

Grupp B                

(Tjänstemän)                

Fråga 1 2 3 4 6 7 8 12 13 14 15 16 17   

1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1   

2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1   

3 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   

4 1 0 1 1 0 0 1 1 x 1 0 1 0   

5 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0   

6 1 1 0 0 1 0 1 x 1 1 1 1 1   

7 x x x x x x x x x x x x x   

Summa JA % 85,7 28,6 71,4 71,4 42,85 14,3 71,4 57,1 71,4 85,7 42,85 85,7 57,1 61,5 % 

Summa NEJ % 0 57,1 14,3 14,3 42,85 71,4 14,3 14,3 0 0 42,85 0 28,6 22,0 % 

Ej svar % 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 28,6 28,6 14,3 14,3 14,3 14,3 16,5 % 

                

 Förklaringar:                     

 Svarsalternativet JA markeras med en etta (1)          

 SvarsalternativetNEJ markeras med en nolla (0)          

 Då svar saknas markeras de med ett kryss. (x)          

 Fråga 5, 9, 10, 11 samt övriga kommentarer redovisas separat.       
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      Bilaga 2 
Diagramöversikt 
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      Bilaga 3 

Intervjufrågor till exjobbet.  
 
Alla frågor ligger till grund inför ett Ex-jobb som skall utreda om det är möjligt att genomföra 
en organisationsförändring där yrkesarbetarna deltar vid projektplaneringen i företaget, med 
syftet att få en effektivare produktion sett både ur företagets men också ur yrkesarbetarens 
synvinkel. Alla svar kommer att behandlas utan att några namn knyts till svaren 
(avidentifierade). 
 

18. Har du någon gång stött på ett problem i produktionen som kunnat undvikas genom att 
yrkesarbetare hade deltagit i planeringen? 

 
Ja             Nej     
 
19. Tycker du att planeringen idag är tillfredsställande? 
 
Ja             Nej     
 
20. Brukar du aktivt delta vid planeringen av ett bygge? 
 
Ja             Nej     
 
21. Skulle du vilja delta? 
 
Ja             Nej     
 
22. I vilket skede skulle du vilja delta i så fall? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
23. Kan du påverka ledningen idag vid en eventuell organisationsförändring? 
 
Ja             Nej     
 
24. Bör byggfacket förhandla för varje projektplanering? 
 
Ja             Nej     
 
25. Tror du att både företaget och yrkesarbetarna kan tjäna på samarbetet vid planeringen, 

ute i produktionen? 
 
Ja             Nej     
 
26. Vad gör dig motiverad i ditt arbete? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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27. Hur arbetar företaget för att motivera er som arbetar ute i produktionen? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
28. Har du några egna idéer på hur företaget skall motivera dig? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
29. Tror du att någon form av belöning för idéer och erfarenhetsutbyte skulle vara 

motiverande? 
 

Ja       Hur i så fall?_______________________________________________________       
 
Nej      
 
30. Tror du att personlig uppmuntran på idéer och erfarenhetsutbyte skulle vara 

motiverande? 
 

Ja             Nej     
 
31. Anser du att du har tillräcklig information om bygget i stort? Tid, ekonomi osv  
 
Ja             Nej     
 
32. Tycker du att du har tillräcklig information om vad som sker inom materialutveckling, 

metodutveckling mm? 
 
Ja             Nej     
 
33. Tycker du att du har tillräcklig information för att kunna utföra ditt arbete? Ritningar, 

beskrivningar osv 
 
Ja             Nej     
 
34. Tycker du att du får tillräcklig information i god tid från ledningen om sånt som rör 

bygget? 
 
Ja             Nej     
 

Övriga kommentarer 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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      Bilaga 4 
Frågor till kontoret 
 
Hur grundades Hö-Allbygg? 
 
Hur mycket omsätter HÖ Allbygg AB i dagsläget? 
 
Hur är företaget organiserat (organisationsschema)? Enligt bifogat schema???RITA MODELL 
 
Beskriv tjänstemännens olika arbetsroller? 
 
Har Hö-Allbygg någon anställningsinformation? 
 
Har ni någon mall för utvecklingssamtalen? (Utvecklingsavtalet) 
 
Skulle en förslagslåda till idéer ute på arbetsplatsen vara till gagn för företaget? 
 
Tror du att någon form av belöning för idéer och erfarenhetsutbyte kan ge resultat?    
 
Tror du att personlig uppmuntran på idéer och erfarenhetsutbyte kan vara motiverande? 
 
Kan byggarna påverka val av hjälpmedel i produktionen? 
 
Hur får företaget information om nya produkter och metod val till produktionen?  
 
Hur långt når denna information? 
 
Hur arbetar företaget för att motivera personalen? 
 
Är kalkylatorn ute i produktionen för att skaffa sig information rörande projektet? 
 
Hur fungerar informationen mellan (platschef / arbetsledare) och kalkylatorn? 
 
Ges det tid för reflektioner före, under och efter projektet? 
 
Hur tar ni vara på lärdomar från era projekt? Erfarenhetsåterföring. 
 
Beskriv projektplaneringsfasen i företaget som den ser ut idag. Från anbudsförfrågan till 
avetablering av objektet.  
 Vilka är involverade i planeringen? 

Omfattning i tid för varje kategori? % 
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