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Förord 

 

Vi vill tacka vår handledare Mats Westerberg för hans engagemang, tid och råd. Vi vill även 
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Bygg AB, GLB i Norrbotten AB och Svartöns industribygg AB.  
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 [Jim Holmvall]   [Knut Bergbom]  

 



Sammanfattning  

 

Denna studie handlar om strategisk styrning i byggföretag. Studien är genomförd i Norrbotten 

med fyra byggföretag. Vi har utifrån ett aktörsynsätt fått information från företagsledningen 

och deras uppfattning av strategisk styrning. Genom att använda Simons modell för strategiska 

styrsystem där det finns fyra motkrafter som samspelar för att få en god balans med varandra 

har vi kunnat forma bra intervjufrågor och diskussionsämnen kring problematiken kring 

strategisk styrning. Genom detta har vi fått kvalitativa svar som innefattar bredd och djup samt 

att det besvarar vår problemdiskussion. Studien belyser det som är specifikt och kännetecknar 

företag i byggbranschen samt att den innehåller en jämförelse på storlek mellan de företag vi 

undersökt. Vi har använt Simons styrmodell, som är en sammanslagning mellan flertalet teorier 

där det finns fyra olika krafter, som grund för denna studie. I studien har det framkommit att 

det är viktigt att ha en god balans mellan alla styrben. Ledningen har därmed en god kontroll på 

företaget samt att det underlättar vid fattande av strategiska beslut.  

 

  



Abstract  

 

This study is about strategic control of construction companies, using four construction 

companies in Norrbotten. We have received information from business management by asking 

for their perception and understanding of strategic control within their company. Through 

using Simon’s model for strategic control systems, consisting of four opposing forces which 

form the strategy, we have been able to form good interview questions and topics of discussion 

encompassing the imperfections with strategic control. Through this we have received broad 

and deep qualitative answers, and, answered our scientific questions. The study explains that 

which is specific for, and characterizes companies in the building branch, along with 

comparing the sizes of the various companies we have studied. In the study it has been 

revealed that it is important to have a good balance between all four forces in each company in 

order for the top management to have good control of the company, and to simplify the making 

of strategic decisions.  
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1. Inledning  
 

 

Detta kapitel börjar med vår problemdiskussion som avsmalnar och mynnar ut i vårt syfte. 

Kapitlet innehåller också definitioner som vi använt i arbetet.  

 

 

1.1.  Problemdiskussion  

Det är viktigt för människor att ha någonstans att bo och arbeta. Nybyggnationer blir därför 

betydelsefulla både för Sverige och svenskt näringsliv. Aktiva företag som bedriver 

näringsverksamhet av nybyggnationer har bildat en gemensam sammanslutning av företag till 

en branschorganisation ”Sveriges byggindustrier”. Deras mål är att uppfattas som seriös och 

kompetent. De har 2700 företag ansluta till denna arbetsgivarorganisation och deras uppdrag är 

främst att bidra till en stabil hög och hållbar tillväxt. Detta innebär att Sveriges byggindustrier 

ska verka för fri företagsverksamhet och goda näringsvillkor i övrigt på byggmarknaden. 

Sammanslutningen av medlemsföretagen har skapats för att driva och påverka frågeställningar 

som beslutas av stat, kommun och landsting enligt Byggsektorns bransch- och 

arbetsgivarorganisation (2007).  

Varje byggföretag har många möjligheter att skapa tillväxt och det gäller för ledningen att se 

dessa möjligheter. Företagsledningen måste prioritera resurser och fokusera på ett visst område 

för att finna utveckling och skapa konkurrensfördelar. Skapa värde i ett företag kan göras 

genom att växa och bli större med mer anställda och större omsättning vilket kan leda till 

växtvärk om det går för fort. Det kan bli svårt att få med sig alla anställda att arbeta åt samma 

håll. Andra faktorer som måste beaktas vid expansion är att se till att de anställda får en sådan 

miljö att gruppsammanhållningen stärks för att få synergi effekter istället för det motsatta. Att 

skapa värde kan också ses på ett individuellt plan där den enskilde anställde också måste 

motiveras för att kunna fortsätta att prestera eller att prestera mer. Den enskilde anställdes 

privata situation kan vara problematisk och påverka den anställdes prestation. Att skapa positiv 

motivation kan också vara problematiskt då olika individer eller grupper inte blir motiverade på 

samma incitament. Simons, (1999) menar att företagsledningen måste agera för att öka 

motivationen för deras medarbetare och förmedla budskapet av att alla ska vara med och bidra 

till utveckling. De verktyg som finns att tillgå för personer i ledande befattning är en balansgång 

mellan att motivera eller tvinga, berömma eller bestraffa, vägleda eller använda föreskrifter, 

lärande eller använda kontroll. Hur ska ledningen i små och medelstora företag skapa ett klimat 

där den enskilde anställde och gruppen blir motiverad och kan växa i kompetens?  

Viktiga faktorer som påverkar ett byggföretags omgivning är bland annat konjunktur, 

konkurrens, teknologi, växelkurser och ny lagstiftning enligt Samuelson (2004). För att 

organisationer ska kunna överleva idag krävs det inte bara en anpassning till dessa 

förutsättningar utan också att verksamheter har en bra framförhållning för att bemöta stora 

marknadsförändringar. I takt med att förändringstakten ökat har behovet för god 



 

framförhållning och styrningen ökat enligt Samuelson (2004). Eftersom att byggarbeten bedrivs 

i projektform kan det bli svårigheter att beräkna hur lång tid ett visst arbete tar. Här finns det 

stor risk att ledningen beräknar fel på något anbudsuppdrag och uppdraget tar längre tid än vad 

som har avtalats. Detta kan leda till att byggföretaget blir skadeståndsskyldig gentemot deras 

uppdragsgivare. Simons (1999) tar upp ett gränsskapande styrsystem i sin modell som bygger 

på att sätta en gräns i befogenheter baserad på vilken risk ett projekt har. Det kan tänkas att om 

ett företag inte sätter någon tydlig gräns för vad byggarbetarna får göra. Det kan det leda till att 

någon anställd då tar onödigt stora risker som kan äventyra hela företaget. Denna modell syftar 

till att minimera den risken. Andra risker som också berör byggbranschen är byggarbetarnas 

personliga säkerhet på byggarbetsplatsen. Hur går företagsledningarna tillväga för att begränsar 

riskerna med projekten och säkerheten hos de anställda?  

I Sverige byggs det ungefär 30 000 bostadshus i snitt varje år (Byggsektorns bransch- och 

arbetsgivarorganisation, 2007). Enligt Simons (1995) är strategisk osäkerhet ett hot mot 

företagets strategi. Den strategiska osäkerheten ökar då byggföretag inte identifierar och 

kartlägger den efterfrågan och marknadstrend som är aktuell på byggmarknaden. Det leder till 

att väletablerade byggföretag kan få hårdare konkurrens av andra aktörer på byggmarknaden 

eftersom mindre aktörer då kan uppfattat och agera efter vad marknaden efterfrågar.  För att de 

strategiska målen ska uppnås i det interaktiva styrsystemet så använder ledningen ett 

kontrollsystem. Enligt Simons (1995) är detta kontrollsystem formellt och syftar till att 

involvera mellanchefer regelbundet i större beslut. Kontrollsystemen används för att översätta 

och förklara företagsledningens vision till strategiska mål. Simons (1995) menar att problem 

som kan uppstå i denna process är kommunikationsproblem mellan företagsledning och 

byggarbetarna. Då är det inte säkert att ledning och de anställda strävar mot samma strategiska 

mål. Det interaktiva styrsystemet syftar också till att implementera nyheter i form av teknologi 

eller idéer. En fråga som är oklar är hur företagsledningarna i små och medelstora företag gör 

för att läsa av trender i byggmarknaden samt för att implementera nya idéer och teknologier.  

Vi anser att byggföretag investerar generellt sett i kostnadskrävande projekt. För att tillverka 

sådana projekt krävs det att företagets högsta ledning har uppsikt och god kontroll på var alla 

resurser tar vägen. Om ledningen inte har kontroll på kostnader så är det svårt att veta vad som 

behöver åtgärdas om något händer. De ansvarar främst mot deras aktieägare men på längre sikt 

även för andra intressenter. Detta gör att de måste upprätthålla en god kontroll över hur resurser 

fördelas och förbrukas. Vi menar att det är väsentligt att mäta hur inköpt råmaterial förändras i 

byggföretaget som slutligen hamnar på det färdiga projektet eftersom ett byggföretag kan stå 

eller falla rent ekonomiskt med en färdig produkt. Utifrån dessa tillverkande aktiviteter företaget 

gör kan företaget använda sig av olika mätsystem för att kunna hantera alla händelser i 

företaget. Fördelar med ett sådant mätsystem enligt Simons, (1999) är att chefer inte behöver 

övervaka sina anställda eftersom de vet vad de ska göra och det går alltid att mäta deras 

prestation i efterhand. Styrs företaget på felaktiga underlag på grund av styrsystemet kan det 

leda till att effekter som mäts inte blir rätt. Det innebär i längden att företaget inte uppnår sin 

strategi och vision enligt Simons (1995), vilket är förödande. Ledningen i ett byggföretag måste 

angripa och reducera dessa effekter. Vilka mätsystem är viktiga för företagsledningen i små och 

medelstora företag att ta hänsyn till vid beslutsfattande? 

 Företagets storlek och problematiken runt storlek är något som företagsledningen måste ta 

hänsyn till. I små företag där ledning och de anställda snickarna arbetar sida vid sida går det 

snabbt att förmedla ledningens budskap till de anställda. I takt med att företaget växer så ökar 

också distansen mellan ledning och de anställda. Företagsledningen måste ta fram system för 



 

kommunikationer så att de passar företagets storlek. Hur kan ledningen agera så att de har 

byggarbetarna med sig trots att de har begränsad tid med varje anställd desto större företaget är?  

Hur skiljer sig företagsledningarna åt i frågan att begränsa affärsrisker beroende på vilken 

storlek företaget är? Anser de små och medelstora företagen att det är olika viktigt med att mäta 

resursförbrukning? Byggföretag är unika genom att deras att byggarbetare befinner sig i regel 

andra geografiska platser än vart huvudkontoret och ledningen sitter. Hur skapar då 

företagsledningen en stark koppling mellan byggarbetare och byggföretaget? Denna process är 

inte helt självklar i byggbranschen utan bör undersökas närmare för att skapa en bredare och 

djupare förståelse för hur ledningen ska agera. Det är även intressant att undersöka hur 

företagen fattar strategiska beslut och hur deras kommunikation ser ut beroende på hur stort 

företagen är. Vågar ett litet företag ta på sig ett stort byggprojekt? Om ett företag växer medför 

det att en del ting blir lättare medan andra företeelser blir mer problematiska. Finns det någon 

skillnad på hur små och medelstora företag implementerar nya idéer?  

Med utgångspunkt från vår problemdiskussion finner vi det intressant att undersöka styrning 

och ledningsbeslut som påverkar och får konsekvenser för små och medelstora organisationer.  

   

1.2.  Syfte  

Syftet med denna uppsats är att identifiera hur små och medelstora byggföretag arbetar med 

strategisk styrning. Vi ämnar även analysera vilka likheter respektive skillnader det finns i 

strategisk styrning beroende hur stort företaget är.  

 

1.3.  Definitioner  

Vi använder Europa Unionens definition av företagsstorlek (Nutek, 2007).  

 Definition ”medelstort företag” mellan 50-249 anställda.  

 Definition ”litet företag” mellan 10-49 anställda.  

 Definition ”mikro företag” mellan 1-9 anställda.  

  



 

2. Metod  
 

 

Detta kapitel beskriver hur vi gått tillväga för att angripa empirin.  

   

   

2.1.  Metodsynsätt  

För att uppnå studiens syfte måste vi undersöka om hur strategisk styrning i praktiken fungerar. 

För att få denna kännedom måste vi undersöka hur människor integrerar och påverkar 

varandra. Vi vill fånga den individberoende kunskapen och dennes sanning av verkligheten.  

(Arbnor & Bjerke, 1994) Vi anser därmed att aktörsynsättet blir ett givet metodsynsätt då vi 

undersöker våra aktörer. Vi är ute efter att på djupet försöka förstå en djupare, fullständig 

förståelse och uppfattning av den företeelse vi studerar. På det viset kan vi även fånga sociala 

relationer och processer som är vitala delar i en fallstudie Holme & Solvang (1997). 

 

2.2.  Undersökningsansats  

Då vi valt att studera strategisk styrning i byggföretag anser vi det lämpligast att undersöka 

företagsledningens uppfattning av strategisk styrning. Eftersom de har en överblick över den 

löpande verksamheten och har en god helhetsbild som möjliggör en ökad förståelse för sociala 

processer enligt Holme & Solvang (1997). Vi har valt att använda oss av intervjuer eftersom vi 

har avsikten att samla in ny data (Arbnor & Bjerke, 1994) och att denna datainsamlingsmetod 

är bäst passande när metodens syfte är att fånga djupare förståelse för sociala relationer och 

processer enligt Denscombe (2000). Intervjun ger också oss forskare fördelen av att upptäcka 

tonfall, mimik och pauser som inte ett skriftligt svar kan avslöja enligt Bell, (2006) Utifrån 

dessa resonemang som vill vi skapa en kvalitativ undersökning genom att bilda oss en 

fullstädig uppfattning för de utmaningar våra aktörer möter.  

 

2.3.  Val av företag  

För att ta reda på om det föreligger eventuella skillnader i strategisk styrning beroende på ett 

företags storlek har vi intervjuat två medelstora, ett litet och ett mikro företag i byggbranschen 

på djupet genom kvalitativa intervjuer. Om avvikelser förekommer vill vi undersöka vad dessa 

uttrycker och på så sätt hjälpa företag i liknande situationer. Genom Europa Unionens 

definition på företagsstorlek är Lindbäcks Bygg AB och Nåiden Bygg AB medelstora företag. 

GLB i Norrbotten AB är ett litet och Svartöns Industribygg AB är ett mikro företag. Dessa är 

de företag vi valt och de har en lokal anknytning till Norrbotten. Detta för att underlätta och 

göra vår datainsamling så kostnadseffektiv som möjligt för oss forskare. Lindbäcks Bygg AB 

och Nåiden Bygg AB är enligt Europa Unionens definition lika stora till skillnad från de övriga 

två byggföretagen. Vi vill undersöka om det råder någon skillnad i strategisk styrning mellan 



 

dessa två eftersom de är lika stora samt om det förekommer avvikelser mellan de mindre 

byggföretagen i förhållande till de medelstora.   

Vi har valt att djupare presentera våra fyra byggföretag genom en kort historisk beskrivning: 

 Lindbäcks Bygg AB grundades år 1924 av Frans Lindbäck. Under den första tiden be-

drevs företaget som ett sågverk som en liten lokal aktör. Sedan dess har företaget succes-

sivt utvecklats till att vara ett företag som bygger modulhus. Omsättningen har stadigt 

ökat med cirka 15 procent de senaste fem åren. År 2006 var omsättningen cirka 260 mil-

joner kronor och antal anställda 130 stycken. På senare år har fabriken byggts ut och det 

finns planer på att öka produktionen ytterligare (affärsdata & Lindbäcksbygg hemsida).  

 Nåiden Bygg AB Bygg AB bildades 1974 och har idag kontor i Luleå, Piteå och Skellef-

teå. Företaget är ett helägt norrbottniskt företag som i fjol omsatte 300 Mkr. I dags läget 

har företaget 130 anställda och verkar inom bygg och anläggningssektorn i övre Norr-

land. Nu varande ägare är Stefan Erixon, Jens Fredriksson och P-O Patomella (affärsdata 

& Nåiden bygg hemsida).  

 GLB i Norrbotten AB grundades 1995 och drivs sedan 2001 av Thomas Holmgren och 

Patrik Larsson. Företaget inriktar sig främst mot ombyggnationer men tar också på sig to-

tal eller generalentreprenader inom nybyggnation samt service arbeten åt sina kunder. De 

senaste femåren har GLB i Norrbotten fyrdubblat sin omsättning och ökat sin personal 

styrka till 35 medarbetare (affärsdata & GLB bygg hemsida). 

 Svartöns Industribygg AB grundades år 2000 av Jan Johansson och Kjell-Ola. De har va-

rit aktiva hos ett stort byggföretag men bestämde sig för att starta en egen verksamhet. 

Idag har företaget sju anställda och omsätter 11 Mkr år 2006. Företaget har sitt kontor på 

Skutvikens industriområde i Luleå (Affärsdata).  

 

2.4.  Val av aktör  

Vi har intervjuat den aktör som är högst i beslutskedjan och arbetar med strategiska frågor i 

respektive byggföretag. I vårt fall föll det sig naturligt att intervjua den verkställande direktören 

eftersom att han har bäst uppfattning av verksamhetens förvaltning. Vi anser att denna person 

har bäst kunskap av strategisk styrning. Detta gör att informationen från intervjuerna har hög 

tillförlitlighet (Holme, Solvang 2007 & Bell, 2006). Vi är intresserade av beslutsfattaren som 

individ och dennes handlande, reflekterande och skapande (Arbnor & Bjerke, 1994). Detta för 

att på så sätt verkligen få kännedom om hur strategsik styrning praktiskt fungerar. Vid 

Lindbäcks Bygg AB valde vi att intervjua Stefan Lindbäck som är fabrikschef i stället för den 

verkställande direktören. Anledningen till det är för att han med stor sannolikhet kommer att ta 

över som verkställande direktör eftersom att har är delägare samt att han utbildad för 

övertagandet. Stefan Erixon är verkställande direktör på Nåiden Bygg AB Bygg AB samt en av 

tre delägare. Det föreföll ganska enkelt att välja honom som informant eftersom att Stefan har 

bäst uppfattning av alla de tre ägare då han arbetar aktivt med styrning. De andra ägarna 

arbetar inte enbart med styrning då de deltar även i den operativa verksamheten. Thomas 

Holmgren är verkställande direktör i GLB i norrbotten AB och arbetar aktivt med 

ledningsfrågor som berör styrning och ekonomi. Därför var det ett enkelt val av oss att 

intervjua honom eftersom att ingen på företaget var mer insatt i diskussionsämnena än honom. 

På Svartöns industribygg AB intervjuande vi Jan Johansson som arbetar som verkställande 



 

direktör.  

 

2.5.  Tillvägagångssätt  

För att skapa denna studie har vi samlat information genom litteratursökning, skapat en 

intervjuguide, genomfört intervjuer, analyserat data och utgivit slutsatser.  För att hitta relevant 

information har vi använt oss av Luleå tekniska universitetsbiblioteks databaser Emerald och 

Affärsdata men huvuddelen av vår litteratur har vi hittat via Google Scholar söktjänst för 

vetenskapliga artiklar. Vi har även hämtat inspiration från tidigare likartade studier för att finna 

betydelsefull information. De sökord vi har använd oss av är: ”Simons, Robert”, ” strategic 

control”, och ”levers of control”. Den information vi hitta har gett oss en viss uppfattning av 

den problematik som finns i byggbranschen. Utifrån den har vi format en ostrukturerad 

intervjuguide som gett oss forskare goda möjligheter till flexibilitet under intervjun det vill 

säga vi har haft möjlighet att följa upp idéer, motiv och känslor (Bell, 2006). Intervjuerna är 

genomförda på aktörernas kontor med undantag från GLB i norrbotten AB och Svartöns 

industribygg AB där intervjun genomfördes i ett fikarum.  Vi använde oss av en inspelningsbar 

mp3-spelare som hade till uppgift att dokumentera vår intervju.  Bell, (2006) menar att det är 

fördelaktigt att genomföra en ljudinspelning om vi som forskare vill citera aktören i något 

sammanhang. Detta ha vi haft användning av i empiri kapitel eftersom vi har varit ute efter att 

citera våra aktörer. Nästa steg vi gjorde var att sammanställa materialet i empirin där vi delade 

upp företagen var för sig. När detta var gjort så gjorde vi en analys som inkluderar en 

jämförelse mellan företagen beroende på företagens storlek som jämför hur de olika företagen 

tillämpar strategisk styrning. I analysen har vi också tittat på hur vår teori passar in i 

verkligheten. I slutsatserna har vi använt punktform för att belysa det som är mest centralt vid 

strategisk styrning för de aktörer vi undersökt. Vi har också tagit hänsyn till vilka skillnader i 

storlek aktörerna har.  

 

2.6.  Metodproblem  

Intervjuareffekten är problem som kan uppstå under en intervju. Det kan vara så att de svar 

som vår aktör ger inte är helt sanningsenliga. Holme & Solvang (1997) menar att det kan bero 

på att forskaren skapar bestämda förväntningar hos aktören. Denne kan då bete sig på ett sådant 

sätt som de annars inte skulle ha gjort. Denscombe (2000) menar att det kan bero på 

åldersskillnad, kön och hur väl forskaren är insatt i aktörens verksamhet. Hurvida våra aktörer 

haft förutbestämda förväntningar för oss forskare är från vår sida oklar. Däremot antar vi att 

dessa förväntningar inte haft någon större påverkan eftersom vi meddelat aktören i förväg att vi 

är studenter som arbetar med en vetenskaplig studie. Vidare anser vi att vår åldersskillnad och 

kön inte har haft någon betydande påverkan under våra intervjuer med aktörerna eftersom alla 

var män i fyrtio årsåldern. Däremot hur väl insatt vi är i aktörernas verksamhet har nog en viss 

men inte betydande påverkan på studien. Detta eftersom aktörerna praktiskt möter 

känslomässiga utmaningar varje dag till skillnad från oss som bara läst om problem som kan 

uppstå. För att reducera intervjuareffekten under våra intervjuer frågade vi våra aktörer om lov 

att dokumentera via ljudupptagning av intervjuerna. Vi berättade även att ljudinspelningen inte 

kommer att användas i något annat tillfälle än till vår studie. På så vis behöver inte våra aktörer 



 

känna oro och obehag (Denscombe, 2000). Ett annat problem är att de olika aktörerna inte 

kunde bidra med lika mycket tid så väger inte alla intervjuer lika tungt. Det bör tilläggas att 

intervjun med GLB i norrbotten AB varade endast i en halvtimme eftersom verkställande 

direktören Thomas Holmgren var strängt upptagen. Därmed blev tillförlitligheten på intervjun 

något begräsad men ger ett bra bidrag till hela studien. Intervjun med Svartöns Industribygg 

AB är genomförd med fyra delägare. Intervjun genomfördes på ett avslappnat sätt under ett 

lunch tillfälle där nästan hela företaget var samlat. Vi intervjuade verkställande direktören som 

enligt Holme & Solvang (1997) ger hög tillförlitlighet vad gällande strategiska frågor. Däremot 

blandades våra intervjufrågor i en diskussion där den verkställande direktören inte alltid 

svarade först på våra frågor utan blev influerad av de övriga delägarnas åsikter. Vi anser att 

validiteten på intervjun därmed blev något försvagad eftersom mätresultatet ska avbilda 

verkligheten enligt Arbnor & Bjerke (1994) vilket vi menar att intervjun inte helt gjort.  

 

 



 

3. Teori  
 

 

Detta kapitel ska beskriva vad strategisk styrning är. Sedan kommer vi att fördjupa oss i 

Simons styrmodell.  

   

3.1.  Styrning  

Under den industriella revolutionen i slutet av 1800 talet accelererade tillverkningen i främst 

Europa enligt  Cameron & Neal, (2006).  Därav blev underlag för kontroller av kostnader och 

effektivitet väsentligt enligt Westrup (2002). Författaren menar att traditionella ekonomi-

styrningen bestående av budget och redovisning bygger fortfarande på gamla metoder från 

tidigt industrisamhälle. Ekonomistyrning innebär en ”avsiktlig påverkan på en verksamhet och 

dess befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål” enligt  Nationalencyklopedin, 

(2007). Simons (1999) har under lång tid forskat och kommit fram till att det inte räcker med 

att endast mäta med ekonomiska styrmedel det vill säga att mäta kostnader och effektivitet i 

förhållande till uppsatta mål för att vara konkurrenskraftig. Organisationer måste skapa miljöer 

där det finns utrymme för kreativitet och initiativtagande för att uppnå framgång.  Med Simons 

styrmodell kan en ledning styra med både med ekonomiska styrmedel och mjuka världen för 

att uppnå en ökad konkurrenskraft. För att förklara strategiskstyrning använder vi oss utav 

Simons styrmodell som syftar till att se utifrån fyra specifika perspektiv och använda dessa 

modeller och deras hävstänger emot varandra för att få ett så bra styrinstrument som möjligt. 

Enligt Simons (1999) är människan den största tillgången i en organisation och det gäller 

därför att få individerna att inte enbart arbeta för sin egen skull. Författaren menar vidare att 

möjligheten till framgång finns hos de anställda i en organisation. Här är det viktigast att kunna 

motivera de anställda att själv vilja bidra genom att prestera och producera rätt saker. Simons 

modell bygger på förljande antaganden:  

 Människor har viljan att bidra, men organisationen gör det ofta svårt för individen att 

veta vad det övergripande målet är och vad som skapar mer värde.  

 Människor handlar efter samhällets normer med det finns ibland press på individen som 

kan leda till att individen blir frestad att ta genvägar som strider mot normer.  

 Människor vill prestera men oklara signaler om förväntningar från företagsledning på 

individer eller brist på resurser kan leda till att prestationen inte blir tillräcklig.  

 Människor har viljan att prestera men organisationen dämpar ofta detta genom att 

begränsa handlingsutrymmet för individerna. Detta leder till att individerna blir rädda för 

att göra fel.  

Enligt Simons (1999) har organisationen egenskaper som hämmar viljan hos individen att 

prestera och att vara kreativ. Författaren menar vidare att om hans modell används så löser den 

blokader som finns i organisationen och det medför att organisationen blir mer kreativ. Simons 

styrmodell går ut på att en organisation har en strategi som de arbetar mot. För att nå den 

strategin används fyra hävstänger, värdeskapande-, gränsskapande-, interaktiv- och 



 

diagnostiserande styrmodeller. Här gäller det att förstå hur effektiva ledare använder dessa 

hävstänger för att balansera ut varandra på ett effektivt sätt. Hävstängerna verkar för olika 

ändamål och spänningen mellan dem skapar en kraft när de används emot varandra. Här kan 

nämnas att två av styrsystemen, de värdeskapande och interaktiva styrsystemet, kan liknas med 

en gas som accelererar eftersom de två modellerna är positiva och uppmuntrar till kreativitet 

och är inspererande. De två andra styrsystemen, det gränsskapande och det diagnostiserande 

styrsystemet, verkar tvärt emot de två positiva systemen. Dessa styrsystem kan liknas med en 

broms då de är hämmande och syftar till att individer ska följa de regler som organisationen 

har. Ledarna använder sig av dessa motkrafter för att skapa dynamisk spänning som leder till 

effektiv styrning av strategin. Enligt Simons (1999) använder chefer den styrmodell som bäst 

passar med deras personliga intressen. Detta avslöjar chefens attityd gentemot organisationen 

och anställda och påverkar möjligheterna att nå de långsiktiga målen som företaget har och att 

vara framgångsrikt.  

 

3.1.1. Värdeskapande styrmodell  

Simons (1999) menar att hjärtat för att implementera en strategi innebär att förena en 

organisation, företagets strategi och mänskliga beteenden. Nilsson (1997) menar att en 

framgångsrik implementering av ledningensstrategi och inte bara kräver att affärsenheter 

kordineras. Det måste också finnas en koordinering av aktiviteter för att synergipotentialer 

skall kunna utvecklas. Det värdeskapande styrsystemet kan då användas för att skapa 

samordningsvinster.  

Anthony & Govindarajan (2003) menar att verksamheter som har god styrning och höga mål 

där dessa överensstämmer. Det påverkar mänskligt beteende på ett positivt sätt genom ökad 

motivation. Detta eftersom mål 

överensstämmelsen då gynnar individens 

personliga mål samtidigt som 

organisationens mål uppnås. (Simons, 

1999) menar att den värdeskapande 

styrmodellen har till uppgift att styra 

anställdas beteende i en organsition genom 

motivation. Detta sker genom att fördela 

och balansera chefers styrning och resurser 

i en organisation. Då kan verksamheten 

fokusera och ta vara på möjligheter som 

uppstår i verksamheten. Ax, Johansson, & 

Kullvén (2005) menar att vision i en 

organisation är en viktig del i att skapa motivation och engagemang. Visionen skapar en 

bidragande roll för de anställda att bidra med initiativ och ansvar. Vidare menar författarna att 

ett företags affärsidé bidrar med förklara företagets riktning och klargör attityder. Detta skapar 

förståelse, underlag för motivation och möjliggör bland annat en översättning av mål till 

strategier. Enligt Csikszentmihalyi (2003) krävs det att tre kategorier som måste uppfyllas för 

att motivation och arbetsglädje ska bli varaktig på en arbetsplats. Dessa är att individer har 

arbete, positiva värderingar och attityder som är kopplade till arbetet. Andra möjligheter enligt 

Simons (1999) att skapa eller öka motivatation är att ge anställda möjligheten att vilja bidra 



 

med arbetskraft och kreativitet. Detta sker genom att minimera de organisatoriska hindren för 

utveckling. Sådana hinder kan vara att organisationer ger anställda arbetsuppgifter som troligen 

inte kommer att uppmärksammas eller bli belönade samt att nya ideér från anställda kan 

komma i konflikt med chefer vilket kan leda till att dessa aldrig blir förverkligade. Andra 

hinder är att organisationer kräver att prestationer kan uppfyllas under kort och intensiv 

tidsperiod med nästintill obefintliga resurser. Detta kan skapa en belastande känsla hos den 

anställde om kraven är för höga, vilket leder till reducerad förmåga att prestera i verksamheten 

för den anställde.  

 

3.1.2. Gränsskapande styrsystem  

 

I motsats till den värdeskapande styrmodellen 

är den gränsskapande styrmodellen mer 

begränsande i sin natur. Dessa begränsningar i 

handlingsutrymmet är baserad på vilken affärs 

risk ett visst moment har. Simons (1999) 

menar att individer i en organisation är 

möjlighetssökare och försöker söka lösningar 

på problem samt nya möjligheter. Simons 

(1999) menar också att chefer i ett bolag 

omöjligtvis kan känna till alla problem, 

lösningar på problem och möjligheter som 

organisationen har och kommer att möta. 

Därför borde inte ledning eller mellan chefer diktera för de anställda vilka möjligheter de borde 

söka efter. Det gränsskapande styrsystemet låter individerna vara kreativa så länge som att det 

hålls inom de gränser eller ramar som företagsledningen satt upp.  

Enligt Simons (1999) är det viktigt med begränsningar också för beslutsfattandet. Att sätta en 

gräns på hur individer ska agera är en viktig del när företaget eftersträvar en effektiv 

beslutsprocess. Lubka (2002) stöder också detta med att det är viktigt att sätta gränser för att 

begränsa risk. Vidare menar samma författare att första steget i risk management går ut på att 

identifiera risken och att det spelar en stor roll i effektiv styrning. Simons (1999) menar om det 

finns för många likvärdiga möjligheter får det effekten att det paralyserar istället för att 

underlätta. Att begränsa de olika möjligheterna är därför viktigt för att kunna välja rätt. En 

metod som ofta används för att avgöra eller att begränsa sig är att hitta en anledning varför en 

viss metod inte ska användas. Denna metod avser att hämma alla mindre bra alternativ. Även 

fast det gränsskapande styrsystemet är en negativ och begränsande modell så tillåter den ändå 

chefer att delegera ner beslutsfattande för att därigenom få maximal flexibilitet samt kreativitet. 

Detta är möjligt så länge det finns begränsningar i vad mellanchefer får göra. Simons (1999) 

liknar denna styrmodell med bromsarna på en bil och ställer frågan varför bilar har bromsar. 

Bromsarna fungerar för att bromsa ner bilen. Vidare menar Simons (1999) att det inte går för 

en organisation att ha hög hastighet och manövrera ifall det inte finns bromsar. Kimura & 

Mourdoukoutas (2000) menar att den gränsskapande styrmodellen skapar riktlinjer genom att 

sätta gränser på hur de anställda får agera och därmed vinna operationell effektivitet. Detta 



 

leder till att individers kreativitet höjs som leder till att organisationen får konkurrensfördelar i 

förlängningen. Nilsson (1997) nämner också hur ledningen kan styra genom regler för att 

tvinga de olika affärsenheterna till att samarbeta. Enligt Simons (1999) tillkommer de flesta 

begränsningar i en organisation efter en kris eller när en incident inträffar som gör att företaget 

oförväntat förlorar en tillgång eller sitt rykte. I takt med att gränsskapande styrsystem byggs 

upp lär sig organisationen vilken typ av beteende som uppmuntras och vilken typ av beteende 

som ska hindras. Här är det enligt Simons (1999) viktigt att ledningen efterlever det de lär. 

Handlingar talar högre än ord. Det är viktigt att ledningens syn på de risker som finns 

implementeras i hela organisationen.  

 

3.1.3. Interaktivt styrsystem  

De flesta organisationer har flera stabilisatorer vilket innebär att de reagerar med en viss 

fördröjning vid marknadsförändringar. En viktig ingrediens för gott ledarskap är att kunna läsa 

av signaler på förändringar samt justera organisationsstruktur, ändra produktutbud eller 

investera i ny teknologi vid behov. Det är också viktigt för ledning att vara införstådd med 

lagar och regler för att vara konkurrenskraftig. Hedberg & Jönsson (1978) menar att 

informations och styrsystem gör mer för att stabilisera än destabilisera, de filtrerar bort viktiga 

tecken på att förändring är nödvändig. Det interaktiva styrsystemet avser att motverka detta 

genom att alltid ha en dialog mellan högsta ledning och andra i organisationen och skapa ett 

informationsnätverk som avser att läsa av 

marknaden samt viktiga förändringar. Simons 

(1999) Menar att organisationer som använder 

sig av interaktiv styrning får en ständigt 

lärande organisation som anpassar sig till sin 

omgivning. Interaktiva styrsystem används av 

ledning för att själva bli involverad i 

underordnades beslut. Detta används baserat 

på strategisk osäkerhet och används för att 

tvinga under lydande att ta fram nya lösningar 

och hitta nya lösningar. Genom regelbundna 

möten med dagordningar vill ledningen 

motivera de anställda att gå utanför sina 

rutiner för att få fram information. Den interaktiva styrmodellen stimmulerar enligt Simons 

(1999) sökande och lärande samtidigt som den tillåter nya strategier att växa fram. Detta för att 

kunna se de hot och möjligheter som finns. Enligt Nilsson (1997) har koncernledningen och 

affärsenheterna olika krav på styrsystem. Vidare menar författaren att kommunikation mellan 

enheterna är viktig för att kunna genomföra förändringar. Nilsson (1997) nämner också 

investeringsstyrningens betydelse för strategisk koordination. Det betyder att alla affärsenheter 

skall betraktas som ett eget företag. Företagsledningen måste då ta hänsyn vid förändringar och 

nyinvesteringar till de olika enheterna enligt författaren. Ett Interaktivt styrsystem är inte ett 

unikt styrsystem. Det finns många typer av styrsystem som kan användas interaktivt. Enligt 

Simons (1991) kan endel organisationer vara fokuserade på enskillda saker som de vill 

uppdatera. Tex. sjukhus kan vara väldigt fokuserade på att ha den senaste teknologin.  

Alla interaktiva styrsystem som finns har minnst fyra egenskaper som karaktäriserar dem.  



 

 Information som kommer från styrsystemet är viktig och används av den högsta 

ledningen i en organisation  

 Det interaktiva styrsystemet behöver frekvent och regelbunden uppmärksamhet och 

tillsyn av chefer i alla led i en organisation.  

 Data som kommer från systemet är översatt, tolkat och diskuterad i möten öga mot öga 

mellan högsta ledning, mellan chefer och anställda.  

 Systemet är konstant utsatt och debatterat som utmaning genom all data, antaganden och 

angripningsplan.  

I organisationer med "bottom up" styrning används interaktivstyrning för att ta fram nya 

strategier. Individer i hela organisationen är motiverade och tar egna initiativ för att komma på 

nya lösningar. Detta leder till enligt Simons (1999) att vissa alternativ som inte verkar fungera 

försvinner medan idéer som är bra får växa fram som nya strategier. Detta gör att hela 

organisationen blir engagerad i förändringar och får den effekten att hela organisationen 

snabbare reagerar på förändringar i marknad, teknologi och regleringar. När organisationen är 

snabbare att se vilka framtida hot som finns samt vilka strategiska möjligheter som finns blir 

hela organisationen mer konkurrenskraftig.  

 

3.1.4. Diagnostisk styrmodell  

 

Samuelson, (2004) och Anthony & 

Govindarajan (2003) beskriver begreppet 

”styrning” som står för olika typer av åtgärder 

som syftar till att nå bestämda mål för en 

verksamhet. Enligt Simons (1999) är 

diagnostisk styrmedel ett bromsande 

styrverktyg som innebär att verksamheter kan 

övervaka och utvärdera chefer och 

affärsenheters prestation i efterhand. Begreppet 

diagnostisk kontroll betyder enligt författaren 

”keeping things on track”, vilket är en 

grundföruststättning för ett gott ledarskap. 

Enligt Anthony & Govindarajan (2003) måste styrning finnas i en organisation för att 

strategiska intentioner och mål ska uppnås. Simons (1999) menar att diagnostiska styrmedel är 

verktyg för att implementera en organisations strategier. För att konstruera dessa system krävs 

omfattande undersökning och förståelse för kritiska och avgörande prestationsvariabler. De 

diagnostiska kontrollsystemen fungerar korrekt om den rapporterade informationen är rätt och 

fullständig. Genom diagnostisk styrning kan information om företagets strategi förmedlas från 

ledning till mellanchefer som i sin tur för detta vidare ner genom hela organisationen. Anthony 

& Govindarajan (2003) menar att detta sker genom att chefer påverkar sina anställda i en 

organisation genom en process av kontrollaktiviteter. Vidare menar författaren att dessa 

processer av aktiviteter måste bearbetas i organisationen genom vilket enligt Simons (1994) 

främst mäts genom upprättande av budgetar eller andra företagsplaner. Dessa mäter då 

förändringar och variationer i utflödet av en organisations prestation. Vilket Tuomela (2005) 



 

menar är viktiga och kritiska framgångs-faktorer kan övervakas och förmedlas. Simons (1999) 

menar att diagnosticka kontroll system skapar förutsättningar för en organisation att nå sina 

mål utan att chefer ska övervaka dess anställda. Tuomela (2005) menar är sådana kritiska och 

viktiga framgångsfaktorer kan därmed övervakas och förmedlas. Simons (1999) menar att 

diagnostisk kontroll jämnför olika outputs mot varandra och det skapar en mängd viktiga 

frågeställningar som beslutfattare måste analysera och tolka. Författaren anser att att det är 

centralt att mäta rätta variabler. Annars kan det leda till att verksamheten går under rent 

ekonomiskt.  

3.2.  Sammanfattning av teorikapitlet  

Vi finner det intressant att använda Simons modell eftersom det ger mer oss mer en bara ett 

styrverktyg. Anledningen för att vi främst inriktar oss på Simons modell är för att vi får en 

helhetsbild som inkluderar flera styrsystem. Simons har inte kommit på denna modell helt själv 

utan den består av fyra olika styrmodeller som han har sammanfört till en modell. Hela 

modellen går ut på att samspela och balansera de fyra styrmodellerna med varandra för att få en 

jämvikt som går i linje med företagets strategi. När allt är i jämvikt underlättas besluts-

processen hos ledningen samt att de underställd motiveras. De fyra styrmodellerna som finns i 

Simons modell är den värdeskapande-, interaktiva, gränsskapande-, och diagnostiska 

styrmodellerna. Den värdeskapande och den interaktiva styrmodellen är kallade de positiva 

modellerna och kan tillsammans liknas vid företagets gas när det ska expandera. Den 

gränsskapande och den diagnostiska styrmodellen kan i motsats till gasen liknas vid företagets 

broms eftersom det går ut på att begränsa eller endast kontrollera de anställda. Detta 

styrinstrument används när företaget ska är i ett läge där det finns osäkerhet och när företaget 

behöver bromsas upp.  

Att samverka styrmodellerna och få synergieffekter kan uppnås genom att ledningen ger 

incitament för att öka motivationen hos de anställda. Detta kan göras med den interaktiva 

styrmodellens om någon ny idé eller ny teknologi ska implementeras. Då kan ledningen ge 

förtroende till byggarbetarna att de kan prova sig fram efter bästa förstånd. Byggarbetarna kan 

uppfatta detta som att ledningen litar på dem när de får förtroende att fatta självständiga beslut. 

Men om företaget går sämre och måste begränsa sig kan ledningen också använda både det 

gränsskapande och det diagnostiska styrbenet för att uppnå önskat resultat. Det går att begränsa 

byggarbetarnas ansvar och befogenheter samtidigt som ledningen ger en stram budget som 

byggarbetarna måste hålla sig till. De olika styrmodellerna kan också motverka varandra så att 

styrningen blir missvisande. Om företaget tar upp i det interaktiva styrbenet att företaget ska 

vara ledande i branschen på att följa trender och att implementera nya idéer och teknologier. 

Samtidigt så ger ledningen en stram budget och mäter enbart kostnader detta resulterar i att det 

blir svårt att prova nya idéer och teknologier. Värderingsstyrning kan också tappa effekt om 

ledningen endast försöker motivera med hög lön till de anställda med inte litar på de anställda 

och ger dem möjlighet att fatta självständiga beslut. Ett annat exempel kan vara om företaget 

använder det gränsskapande styrbenet för att begränsa risker för arbetsskador. Samtidigt så 

använder sig företaget av ett bonussystem i värderingsstyrningen som styr att de anställda 

slarvar med säkerheten för att få bonusen. 

 



 

4. Empiri  
Detta kapitel innehåller de intervjuer vi genomfört på de fyra företagen som vi undersökt 

 

4.1.  Intervju med Stefan Lindbäck på Lindbäcks Bygg AB 

 

4.1.1. Kärnvärderingar 

Stefan berättar att Lindbäcks Bygg AB är känd för att vara en bra och god arbetsgivare. Deras 

kärnvärden är att prioritera deras anställda högt. De anser att de är den viktigaste tillgången ett 

företag har. De erbjuder sina anställda möjligheter att träna gratis, friskvård, massage och 

förhållandevis goda löner samt medbestämmanderätt. Genom att satsa på personalen kommer 

det att generera bra produkter, de anställda montörerna kommer att vara goda ambassadörer på 

byggena samt att säljarna kommer att vara hungriga på att dra in nya jobb till företaget. Stefan 

berättar att det är viktigt att vara en bra arbetsgivare för att ett sådant rykte smittar av sig till 

kunder vilket har stor betydelse för deras verksamhet. På det viset kan andra företag lita på 

Lindbäcks Bygg AB. Därför är det viktigt att Lindbäcks Bygg AB har ett gott och starkt rykte 

för att göra sina kunder nöjda så att de återkommer i framtiden.  Stefan anser att när studenter 

kommer från det lokala universitetet så är det ett kvitto på att de är framgångsrika. En annan 

framgångsfaktor är att ha nöjda och återkommande kunder. Men Lindbäcks Bygg AB mäter 

inte om de har nöjda kunder. De försöker vårda sina kunder. Om kunden kommer tillbaka så 

tolkar företaget det som att det är en nöjd kund.  Stefan visste inte om alla anställda känner till 

företagets strategi och vision. Informationen finns i alla anställningskontrakt samt i den 

information de anställda får när de påbörjar sin anställning hos företaget. Däremot har inte 

företaget någon uppfattning på om alla de anställda läser igenom den information de får.   

För att Lindbäcks Bygg AB ska få så effektiva medarbetare som möjligt arbetar 

företagsledningen på det viset att de uppmärksammar de anställda. Stefan berättar att det är 

viktigt att medarbetarna har de rätta verktygen, rätt material, att material finns tillgänglig, att 

arbetsmiljön är bra till exempel genom att det finns en låg nivå av damm i arbetslokalerna samt 

att de har rätt styrning det vill säga att de anställda vet vad de ska göra. På det viset kan 

företagsledningen uppmärksamma de anställda genom att de ”bryr sig om” de anställda. Det 

måste finnas lokaler och ritningar. Ledningen måste sätta sig in i den anställdes arbetssituation 

för att veta vad denne behöver för resurser. Detta sker genom att företagsledningen pratar med 

den berörda personen i fråga. På det viset är det lätt menar Stefan.   

Enligt Stefan på Lindbäcks motiverar man fabrikspersonal nästan enbart genom pengar. De är 

beroende av hög lön. Stefan berättar att deras fackpart är ”byggnads” och eftersom 

fabrikspersonalen är i regel knyten till fackförbundet ”byggnads” ser främst till att personalen 

har goda löner. Det tittar inte så mycket på arbetsmiljön som Lindbäcks Bygg AB erbjuder utan 

det är främst siffror som skall tillgodoses, alltså kronor per timme eller ersättning per timme. 

Det är det centrala i byggnads perspektiv. All fabrikspersonal har lika lön. Det är skillnad från 

tjänstemännen. De har individuella löner. Stefan berättar att det finns vissa forum där 

fackrepresentanter träffas. Där diskuteras det främst löner och inte så mycket förmåner. För 

dessa förmåner kan man ju inte omsätta i pengar och att det är en viss status att ”tjäna pengar i 



 

byggnads”. Det är lätt att anställd inom byggbranschen söker främst företag där de erbjuder 

höga löner. Stefan berättar att löner för tjänstemännen förhandlas varje år individuellt av 

verkställande direktör. Är den anställde tjänstemannen en god förhandlare har denne högre lön 

och tvärt om. Lindbäcks Bygg AB har inte hög men inte låga löner heller. De ligger någonstans 

i mitten bland andra aktörer. Stefan berättar också att det är viktigt att titta på vad de anställda 

gör på fritiden. De kan då lättare använda sina kunskaper och färdigheter i arbetet då också. På 

det viset kan företagsledningen intressera sig för de anställda. Kommunikationen mellan 

ledning och anställda ser ut att verkställande direktör har utvecklingssamtal med alla 

tjänstemän i företaget en gång per år. För att få snabb återkoppling varje vecka har Lindbäcks 

Bygg AB varje fredag en produktionsrapport till de anställda. Den rapporten berättar hur 

mycket som producerats under den kommande veckan. Varje månad lämnar företaget också en 

ekonomisk rapport till företagsledningen. De anställda i Lindbäcks Bygg AB som arbetar med 

montering och befinner sig på annan ort är inga ”gröngölingar”. Lindbäcks Bygg AB har 

huvudkontoret i Piteå men har ytterligare ett kontor i Stockholm. De har redan arbetat åt 

företaget en längre tid innan de fått möjlighet att påbörjat det nya arbetet på 

Stockholmskontoret. På det viset behålls företagskänslan och kulturen i organisationen. 

Företaget har regelbundna träffar var tredje månad för alla anställda inklusive de som arbetar i 

Stockholm. För att få byggarbetarna att sträva åt samma håll som företagsledningen anser 

Stefan att det är viktigt att uppmärksamma alla anställda och att hålla dem uppdaterade om vad 

som sker i företaget. Stefan menade också att det är viktigt att ha en företagskultur där de 

anställda trivs och mår bra.  

4.1.2. “Det vi vill undvika på Lindbäcks”  

Det som är absolut förbjudet enligt Stefan att någon inom deras företag ”knyter handen i 

byxfickan”. Med det menar Stefan att konflikter och irritationsmoment skall tas om hand direkt 

de uppstår. På det viset skapas det nöjda medarbetare och dessa kan då prestera bättre genom 

att de är glada och tillfredställda. Stefan menar att det som är absolut förbjudet hänger starkt 

ihop med vad som är oacceptabla beteenden på deras arbetsplats. De arbeten som Lindbäcks 

Bygg AB tar på sig är noga utvalda Stefan berättar att det nästan möjligt att välja mellan 

jobben just nu. Det är viktigt att de har en hög orderstock för att byggmarknaden har en hög 

osäkerhet. Anledningen till att Lindbäcks Bygg AB väljer eller väljer bort jobb är för att de vill 

ha lönsamma jobb. Företaget har vanligtvis en orderstock på 15 månader. Stefan berättar att de 

har fyllt deras orderbok tills juni 2008. Under denna tid har de strategiskt valt att lägga in 20 

procent ”vakans”. Med detta menar Stefan att de har möjlighet att ta in uppdrag som 

klassificeras som ”guldkorn” som de kan ta ett högt pris för. Anledningen till detta är för att 

köparen i regel då är i tidsnöd vilket medför att de kan ta ut ett högre pris för. På det viset har 

Lindbäcks Bygg AB skaffat sig ett lönsamt uppdrag som de kan fylla de lediga luckorna i 

produktionen tack vare vakansen. Stefan berättar att det är viktigt att ha en rullande verksamhet 

så att de anställda har något att göra även fast vakansen inte är fylld.  

När de beräknar jobb så är marginalerna inte så höga de har endast några procent i marginal på 

sina produkter. Enligt Stefan är det sällsynt att de beräknar fel på priset ut till kund. Eftersom 

att de byggs i moduler inne i fabrik är det ganska lätt att få ett ganska exakt pris på sina 

produkter. När något sådant händer så får de som kalkylerat det jobbet veta det så de kan 

analysera vad som gått snett. Genom utbildning och information till de som beräknar jobben är 

enligt Stefan det bästa sättet att förebygga så att jobben inte beräknas fel. Det värsta som kan 



 

hända när något jobb har beräknats fel är att Lindbäcks Bygg AB förlorar en kund. Eftersom att 

första jobbet gick back så måste Lindbäcks Bygg AB höja priset nästa gång samma kund 

kommer. Detta leder ofta till att kunden inte kommer tillbaka. Förutom de anställdas personliga 

säkerhet för liv och död så ser Stefan på Lindbäcks Bygg AB det som en stor fara att någon 

myndighet skulle komma och stänga ner fabriken. Det skulle betyda att ett stort antal 

människor blev av med jobbet samt att ledningen försummat att lyssna på myndigheters önskan 

om säkerhet.  

4.1.3. Kreativitet  

Stefan berättar hur företaget tar tillvara på interna idéer som uppkommer i samband med 

arbeten och hur de hanteras i verksamheten. De har för ett antal år sedan installerat ”idé lådor” 

i fabriken men att dessa nu för tiden är i regel tomma. I början då de sattes upp var det endas 

oseriösa idéer som lämnades som bidrag till företagsledningen. Nu har ledningen frångått 

denna informationskanal och satsat mer på regelbundna och schemalagda möten. Stefan 

berättar att de inte aktivt vill att personalen i fabriken ska komma med nya idéer utan de ska 

mer koncentrera sig på sina arbetsuppgifter. Däremot om det uppkommer en god idé genomför 

företagsledningen en aktivitet genom att först ta reda på vem som förstår sig på och kan sätta 

sig in i idén samt dess problematik. Utifrån detta kan en arbetsgrupp tillsättas för att 

implementera denna ide genom att strukturera den genom att sätta ett start och slutdatum och 

sedan genomföra den. Externa idéer från konkurrenter samlar Stefan in genom att vara i olika 

typer av forum där han och andra konkurrenter samlas för att diskutera och driva igenom frågor 

som berör till exempel transporter för hela branschen. Här finns förslag till att öka tillstånden 

för breda transporter på väg som är frågor som vägverket ansvarar för. De fungerar då som en 

branschorganisation. Genom dessa forum kan nya idéer lätt snappas upp och implementeras på 

samma sätt som om idén kom internt.  

Stefan berättar att det inte är fråga OM konflikter kommer att uppkomma utan det är en fråga 

om NÄR de uppkommer. Detta brukar i regel hanteras detta genom att Stefan berättar åt sina 

anställda att är det något som de är missnöjda med ta då det med honom. Sådana situationer 

burkar inträffa under personalfester då han brukar få ”en gråtande snickare på sin axel”. Med 

det menar han att någon i personalen kommer och utrycker sin missnöjdhet under berusat 

tillstånd. Stefan berättar då att han kommer att lyssna på detta så länge personen i fråga tar 

kontakt med honom nästa dag för att diskutera möjliga lösningar. Så att det inte är bara 

”struntprat”. På det viset skapar Stefan sig en god trovärdighet som chef genom att vara en god 

lyssnare. Detta är något som är viktigt för Lindbäcks Bygg AB. De blandar in linjetänkandet 

eller "löpande bandet tänkandet" som betyder att det jag gör ska någon annan ta över och 

fortsätta arbeta med. På det viset fungerar det i alla led. Om det blir fel i något led så upptäcks 

det var felet ligger. Lindbäcks Bygg AB gör regelbundet undersökningar om deras omvärld en 

gång per år. Detta genomför de genom att de anlitar en konsult som är väldigt kunnig med 

många års erfarenhet av branschen. De gör bland annat SWOT-analyser som sedan följs upp 

och utvärderas mellan tre till fem års intervall. Stefan berättar att ungefär hälften av alla 

analyser stämmer överens med vad som blivit förverkligat. De kostnadsposter som är viktiga 

för Lindbäcks Bygg AB är tid per producerad enhet. Det är den allra viktigaste kostnadsposten 

som mäts för att se om företaget ligger rätt i produktionen. Varje fredag görs en 

produktionsrapport som visar hur de ligger till i förhållande till deras beställningar. Stefan 

poängterar att det inte är kostnadsposter som är viktigast när framgång mäts. Det mest 



 

väsentliga enligt honom för framgång är att ha nöjda och återkommande kunder. Den största 

risken med denna typ av mätning är att det är fel person som svarar på frågorna. Det kan vara 

en chef som svarar på frågorna och denne är mycket nöjd men i verkligheten är det den 

verkställande direktören som är beslutsfattare och denne kan då vara missnöjd. Det får aldrig 

Lindbäcks Bygg AB reda på.  

 

4.2.  Intervju med Stefan Erixon på Nåiden Bygg AB 

 

4.2.1. ”Bygga på förtroende”  

För Nåiden Bygg AB viktigt att hålla vad företaget lovar. Därför vill företaget alltid fokusera 

på att vara förtroende ingivande mot deras beställare. Nåiden Bygg AB vill vara ett alternativ 

till de rikstäckande aktörerna genom att utföra ett bra arbete samt att hålla det företaget lovar 

till deras beställare. ”Det är även viktigt hur allmänheten ser oss” enligt Stefan. De flesta ska 

känna igen den ”gröna gubben” det vill säga deras logotyp. Nåiden Bygg AB skapar förtroende 

genom att först få ett projekt och därigenom utföra ett bra arbete samt att hålla bestämda tider. 

Det är även viktigt att de följer de tider som de lovat och Nåiden Bygg AB vill gärna vara 

”inne” tidigt i ett projekts skede för att på så sätt kunna påverka och hjälpa beställaren till goda 

respektive alternativa lösningar. Det skapar då ett mervärde för företaget. Nåiden Bygg AB 

”bygger på förtroende” och på så sätt har de gjort lyckade byggprojekt vilket har medfört det 

att de får fler uppdrag och det är på det sättet de vill arbeta. Nåiden Bygg AB arbetar 

övergripande med deras medarbetare och på så sätt blir de framgångsrika. Stefan menar att det 

är ”viktigt att både ge och ta”. På det sättet skapas det förtroende mellan arbetsledning och 

anställda. Det är viktigt att ”gå på jobbet och vara glad”. ”Om inte tjänar företaget inte några 

pengar.” Motivation och engagemang går hand i hand och därför är det vikigt att ge förtroende 

till sina anställda. Det är även viktigt att hålla det företaget lovar. Att priset på projektet är 

rimligt men även att det stämmer med det som är överenskommet med beställaren. När 

företaget är känt på det sättet kommer det skapa ett mervärde hos kunden. Detta leder till mer 

arbete och mer jobb åt Nåiden Bygg AB.  ”Ärlighet” är vårt kärnvärde enligt Stefan. Det gäller 

det att hålla vad som utlovats åt alla kunder. Det bygger förtroende och gör så att kunderna 

hittar tillbaka. Här är det viktigt att vara konsekvent och att aldrig lura någon även då det skulle 

kunna fungera en gång. Nästa gång Nåiden Bygg AB har med samma person att göra med så 

har det redan kommit fram att de blev lurade.   

Ett sätt att se att Nåiden Bygg AB är framgångsrik är att se till ”rena siffror” genom att 

undersöka deras omsättning och resultatet men också att företaget fått fler förfrågningar från 

nya och befintliga kunder. Stefan nämner mjuka värden. Att ha nöjd personal som inte vill 

sluta och att ny personal vill börja arbeta hos Nåiden Bygg AB är ett bevis på att företaget är 

framgångsrikt. Stefan anser att de har bra kommunikation eftersom att de är ett relativt litet 

företag. För att det ska förbli god kommunikation mellan arbetsledarna i de olika 

byggprojekten ordnar företaget platschefsträffar var tredje månad. Företaget har dessutom 

regelbundna träffar ett par gånger per år för hela företaget. Ett tag så skickade ledningen ut ett 

nyhetsblad som hette ”Nåiden Nytt” tillsammans med den utbetalda lön vilket var uppskattat 

bland personalen men på grund av tidsbrist av ledningen så valde ledningen att sluta med 



 

informationsbladet. Kommunikationen mellan ledning och anställda är informell, till exempel i 

fikarummet kan Stefan prata med någon och informera denne. Företaget också en anslagstavla 

som de använder för att kommunicera ut om de vunnit något nytt anbudsjobb. För att undvika 

att kommunikationen blir feltolkad brukar Stefan vänta sig till alla berörda om någon ny viktig 

information behövs förmedlas ut.  

För att skapa en företagskänsla i Nåiden Bygg AB även då byggarbetarna befinner sig på annan 

ort ordnar företaget platschefsträffar och kontorsträffar. Det är också uppskattat av de anställda 

ifall det ordnas med aktiviteter utöver arbetstid. Att syssla med sponsring ger inte nya kunder. 

Men det ger en inre reklam till de anställda. Det är också ett sätt att skapa en stark 

företagskänsla hos de anställda. Det är roligt för de anställda att se inne på Coop Arena att det 

finns en skylt på Nåiden Bygg AB bygg där. Det kan leda till att de anställda känner sig stolta 

att arbeta åt företaget. Ibland brukar Nåiden Bygg AB anordna gemensamma luncher för de 

anställda på byggarbetsplatsen. Det är en liten aktivitet men det skapar ett otroligt mervärde för 

de anställda eftersom de blir uppskattade av ledningen. Företagsledningen håller i tidsplanering 

och det ordnas med samordningsmöten. Mer information till de anställda bidrar också till att få 

byggarbetarna att sträva framåt och åt samma håll som företagsledningen. Ledningen skapar en 

grupp- och en lagkänsla som bidrar till att få anställda att sträva framåt genom de ordnande 

aktiviteterna och mötena. Nåiden Bygg AB har en alkohol och drog policy i företaget samt att 

övriga lagar som finns måste följas. Stefan nämner att andra byggföretag har ofta regler om hur 

deras baracker ska se ut genom till exempel förbjuda planscher på väggarna. Nåiden Bygg AB 

har inte några sådana begränsningar eftersom att det aldrig har varit ett problem. Oacceptabla 

beteenden i företaget är om någon skulle arbeta alkoholpåverkad och därigenom äventyra sin 

och eventuellt andras hälsa eftersom att det lätt händer en olycka när det finns alkohol med i 

bilden. Det är oacceptabelt att orsaka skada till företaget eller till person, både fysiskt och 

psykiskt. När något sådant händer så konfronterar Stefan dem som har haft något otalt med 

varandra och ser hur det går att reda upp. Oftast är det missförstånd som lätt kan lösas när man 

förklarar för den som sårat en annan, vad som gick snett. Ofta vet inte personen om att någon 

annan kan ha tagit illa upp av något som han eller hon gjort.  

4.2.2. ”Hur Nåiden vill begränsa risker”  

Enligt Stefan kan Nåiden Bygg AB välja jobb just nu, men han poängterar att det inte alltid är 

så lätt. När de började fick de alltid slåss om jobben och ta det som fanns. Den rådande 

högkonjunkturen för gruvindustrin i malmfälten har lett till att de större nationella företagen 

har flyttat iväg nästan hela sin personal styrka från Nåiden Bygg ABs marknad tillfälligt. Då är 

det lite lättare att välja jobb och tacka nej till de jobb som inte är lika attraktiva. De projekt 

vilka Nåiden Bygg AB helst arbetar mot är främst befintliga kunder där de redan har skapat ett 

gott förtroende och samarbete med. De har erfarenhet av byggnationer av ålderdomshem vilket 

de tidigare byggt. Små enplans villor som privata personer bygger försöker företaget att välja 

bort för att begränsa sig. Nåiden Bygg AB är ett litet företag och därför får inte den 

ekonomiska storleken på jobben vara för stora. Nåiden Bygg AB begränsar sig också genom att 

inte ta jobb som de saknar erfarenhet eller tekniskt kompetens till exempel ett brobygge. ”Två 

procent skiljer mellan himmel och helvete.” Idag när det är högkonjunktur och är det ungefär 

tre procent marginal som byggföretag kan ta ut i deras marginal. Det som händer när den 

marginalen äts upp förutom att företaget går ekonomiskt bakåt är att personalen blir mer 

stressad. Det kan därmed leda till att personalen börjar må dåligt eftersom att företagsledningen 



 

sätter mer press på sina platschefer som i sin tur för det vidare ner till byggarbetarna. I fall det 

går att upptäcka i kalkylen vad som gått snett så är det lätt att se varför marginalen äts upp. Om 

kalkylen är felaktig så går det att undvika att byggarbetarna blir stressade genom att informera 

dem om orsaken till att projektet blev misslyckat.  

Det värsta som företaget kan råka ut för är gällande personalens säkerhet är olyckor. Företaget 

har haft en dödsolycka och vill absolut inte ha en till. För att begränsa risken för olyckor måste 

de anställda som arbetar under risk gå säkerhets kurser för att de ska bli uppmärksamma på att 

inte ta onödiga risker. Andra förslitnings skador är också något som Stefan poängterade att de 

arbetar hårt på för att begränsa. Ett exempel är att Nåiden Bygg AB nu använder mindre 

gipsskivor idag än vad de använde förr även om det tar längre tid. På det viset minskar 

arbetsrelaterade skador på grund av arbetsbelastning och farliga rörelser, ”man ska ha ett liv 

efter jobbet” också. För att begränsa att anställda endast handlar i sina egna intressen på ett 

skadligt sätt för företaget måste man prata med den enskilda arbetaren så att denne har chans 

att förklara sitt beteende. Det måste finnas en dialog mellan chef och anställd för att reda ut vad 

problemet är. Ibland kan det behövas att någon behöver en ”spark i baken” och då är det bra att 

Nåiden Bygg AB har tre ägare med olika personligheter. Då får den som är hårdast av dem 

sköta tillrättavisningen. Nåiden Bygg AB har mycket att jobba på och förbättra när det kommer 

till implementering och tillvaratagande av nya Idéer. Dessa kommer in i företaget genom 

seminarier till exempel när skolor tar kontakt med företaget eller när de anställda ger förslag på 

förbättringar. Ofta kommer också nya förslag från Nåiden Bygg AB:s leverantörer, då säljer 

man in konceptet direkt på arbetsplatsen. För att implementera de nya idéerna så är det viktigt 

att välja rätt person att prova första gången. Det är viktigt att låta någon som är känd för att 

verkligen prova och ge det en riktig chans prova först. När det kommer en ny idé brukar 

företagsledningen först bolla idén med de informella ledarna för att få hjälp att sälja in idén när 

det sedan blir offentligt. För Nåiden Bygg AB är det viktigt att vara uppdaterad om vilka regler 

och lagar som gäller för dem och vilka förändringar som händer. Nåiden Bygg AB är också är 

också medlem i organisationen ”Sveriges byggindustrier” och därifrån kommer de flesta 

uppdateringar om vilka förändringar marknaden står inför.  

4.2.3. Motivation  

För att få personalen så effektiv som möjligt är det viktigt att informera och skapa en 

förutsättning så att personalen känner sig delaktig i arbetet och i beslut. För att motivera 

personalen ger företagsledningen de anställda förtroende att ta egna beslut. Enligt Stefan är det 

också viktigt att ledningen tar åt sig om någon anställd har någon idé om förändringar. Även 

om det inte går att genomföra alla inkomna förslag så är det viktigt att i alla fall lyssna. Ett 

annat sätt att motivera personalen är genom lön men Nåiden Bygg AB försöker utöver det 

också motivera sin personal genom så kallade mjuka värden som till exempel erbjuda friskvård 

eller andra sidoaktiviteter utöver arbetet för att skapa god stämning.  

4.2.4. Det som mäts blir utfört  

För att undvika att projektkalkylen är fel uträknad görs alltid uppföljningar på de projekt som 

genomförts. Sen görs alltid en produktkalkyl som någon annan får gå igenom för att undvika 

att kalkylen är fel. Ett annat hjälpmedel Nåiden Bygg AB använder för att begränsa risken att 

de ska beräkna fel är genom ett inköpsprogram som ”dubbelkollar” alla siffror. Fel som uppstår 



 

kan oftast hittas när uppföljning har skett men det kan också vara att fel begås ute på 

arbetsplatsen. För att felet inte ska inträffa igen görs en avvikelse rapport för varje fel. Enligt 

Stefan så mäts nästan allt idag. Det som är viktigast att mäta och att följa upp är materialåtgång 

och arbetstider. Det är de största kostnadsposterna som företaget har och som gör stor skillnad 

om det går snett. Det viktigaste att mäta för framgång är produktivitet. Det är också viktigt att 

mäta antal fel som begås eftersom det går ut på att begränsa antal begångna fel eftersom det är 

en kostnad.  

 

4.3.  Intervju med Thomas Holmgren på GLB i Norrbotten AB 

4.3.1. Ordning och reda  

Thomas Holmgren berättar att företaget ska vara känd för att de är duktiga på de det gör och att 

det alltid håller sina tider. Detta är viktigt för att kunden kan behöva flytta in sin 

näringsverksamhet i en lokal eller ett kontor som måste vara klar i tid. Det kan även vara 

företag som ska anställa personal och behöver sina kontor klara i tid. Därför måste vi vara 

mycket noga med att hålla våra tider. Thomas berättar att det är det som styr verksamheten, att 

hålla tider! Specifika kärnvärden är att de håller tider när de jobbar i projekt. Det är även 

viktigt att det ska vara ordning och struktur på saker de arbetar med. Thomas berättar att deras 

organisation inte är toppstyrd utan tvärtom. De har ett öppet företag. De delar ut mycket ansvar 

på anställda och på det sättet sprider det sig en positiv miljö till alla. Det som är absolut 

förbjudet att bryta i företaget är de lagar och regler som finns i samhället men även de 

föreskrifter som arbetsmiljöverket ställer. Thomas berättar att det har förekommit i liten 

utsträckning personal som handlat oacceptabelt genom ett olämpligt beteende. Den personalen 

har lämnat företaget och situationen är löst. Företaget ställer krav på att det ska vara ordning 

och reda på arbetet och byggprojektet. Medarbetarna får inte ”sväva” utanför de ramar som 

finns i företaget. Det är inga skarpa gränser men det accepteras inte att någon gör tvärt om för 

de direktiv som getts av företagsledningen. GLB i Norrbotten AB kärnvärden är att de ska vara 

så vanliga som möjligt. De ska utföra sina arbeten genom att vara trevliga och utföra de 

uppdrag så bra som möjligt. De har inte så många kunder och därför säger Thomas att det är 

extra viktigt att sköta sig. Det inser även de anställda, att vårda deras kunder genom att 

uppträda på ett positivt sätt.  

4.3.2. ”Hur GLB ser på affärsrisker”  

Företaget har i regel inte någon felmarginal men att den varierar mellan olika projekt. I 

bakhuvudet har företagsledningen en viss uppskattning på vad något ska kosta. Det är viktigt 

att ta reda på vilken risk ett projekt har och därigenom bedöma prissättning efter det. Thomas 

berättar att de lämnar i regel inte anbud om de är osäkra på riskfaktorn för ett visst projekt. 

GLB i Norrbotten AB kan chansa och lämna tre till fyra anbud per vecka och då kan det gå fort 

så att de inte riktigt hinner reflektera över hur risken är för de anbuden. Små risker förekommer 

alltid. Stora risker kan vara att bygga på en våning över ett våningshus. Där kan det vara så att 

arbetsledningen inte vet om hur stommen är på det huset men även andra aspekter som att 

bygga ett hus på dålig mark, med andra ord en kompletterings ombyggnation är högrisk 

projekt. Det är viktigt att tänka efter extra noga när företaget lämnar ett anbud eftersom 



 

företaget står för ”priset” och i slutändan risken för projektet. Eftersom det råder 

högkonjunktur så har GLB i Norrbotten AB möjlighet att välja uppdrag men de väljer främst 

jobb de är bra på att utföra. Det är mest kontorsanpassningar, lägenhetsrenoverar och 

industriarbeten. Ett samlat begrepp för deras val av uppdrag är ombyggnationer. De arbeten 

som de inte väljer är storleken på arbeten. Detta på grund av att personalen ska kunna hantera 

dessa projekt, det ska finnas tillräckligt med pengar för att ta på sig stora uppdrag och att det 

ska vara hanterbara risker i uppdraget. De kostnadsposter som mäts är främst timmar, 

timsförbrukning, material kostnader samt byggnadsavfall. En stor del av ett byggprojekts 

kostnad är avfall och därmed en stor post. Detta följs upp varje år. Det utvärderas regelbundet. 

En ombyggnad på 10 miljoner står avfallet för 1 miljon. Det är rivningsavfall och spill. Det 

som är väsentligast att mäta för framgång enligt Thomas är företaget räknar rätt och lämnar rätt 

anbud samt att de bygger till en lägre kostnad än de lagt anbud till. Även att hitta smarta 

lösningar på förbättringar de stött på under arbetets gång. De gör inga fördjupade analyser för 

risker med anbud. De vara på möjligheten att få reda på hur de står i förhållande till deras 

konkurrenter i pris genom ”lagen om offentlig upphandling”. Därigenom får de signaler på 

deras prissättning. Företaget försöker jämföra de inköp de gör i praktiken med deras kalkyler 

och på så sätt lära sig för hur de ska agera i framtiden.  

4.3.3. Individ och kommunikation  

Det värsta som kan inträffa gällande personalens säkerhet är en dödsolycka. "Tyvärr händer det 

då och då.” Det finns miljoner regler för hur de ska arbeta. Thomas berättar att de utbildar sin 

personal för att reducera risken för att någon av deras personal ska råka ut för någon skada. Allt 

från hjärt- lung räddning, första hjälpen, utbildning för farliga ämnen. Drivande människor 

paras ihop med icke drivande. Det gäller att skapa en lag känsla. Den skapas i regel genom en 

aktivitet. På fredagar äter alla tillsammans vilket leder till att företaget får bättre lagkänsla. 

Företagsledningen arbetar för att öka personalens effektivitet genom att ”sätta ihop rätt 

människor” i rätt grupper. På så sätt placeras drivande människor ihop med icke drivande. Att 

sätta ut ledar typer med de som inte är ledare. På så sätt blir balansen rätt i arbetsgrupperna 

samt att det går att begränsa de anställda som bara tänker på sig själv. Från företagsledningens 

sida arbetar de aktivt på att ta fram tidsplaner, korta, dagliga och täta möten. De har 

veckomöten där de planerar sitt arbete under veckan. Det är viktigt att ”gå i mål” i rätt tid. 

Thomas berättar att de ger stort ansvar till deras medarbetare. På så sätt ökar deras motivation. 

De får själv köpa ut verktyg till en rimlig kostnad samt att de ringer och ordnar traktorer och 

elektriker själva. På så sätt ökar deras motivation.  

Företagsledningen mäter inte sin personal i något diagram. Företagsledningen vet hur länge ett 

visst specifikt uppdrag tar och på så sätt kan de uppskatta att deras personal gör sitt jobb. 

Kommunikationen mellan ledning och arbetare är öppen. Det är en tvåvägskommunikation. Är 

det något någon part känner så tar det upp det på en gång. All deras personal arbetar främst 

inom Luleå men de har gjort något mindre uppdrag i en grannkommun. På det visset behöver 

de inte skapa någon speciell aktivitet för att en stark företagskänsla ska skapas. ”Det är högt till 

taket” säger Holmgren så det spelar ingen roll vilken person som kommer med idén. En 

snickare ha en bättre idé än företagsledningen. Den informationen kommer helt naturigt fram 

genom att personalen träffas bland annat på arbetet och i fikarummet. Genom att ha en 

öppenhet och att alla parter tror på varandra ger en stabil grundstomme. På det viset följer 

medarbetarna företagsledningen. Detta för att företaget växt långsamt och därmed kan deras 



 

kultur ta ett positivt fäste. GLB i Norrbotten AB arbetar övergripande för att bli framgångsrikt 

genom att pratar om det. Företaget var endast fem anställda och idag är de 35 anställda. Det 

gäller att bygga upp rätt attityd och värderingar från början vilket är lättare när de var fem 

anställda. När nya anställda rekryteras är det lättare att de tar efter den atmosfär och kultur som 

finns i företaget.  

 

4.4.  Intervju med Jan Johansson, Germund Mukka, Kjell Nilsson och Ola 

Fredriksson på Svartöns Industribygg AB 

 

4.4.1. ”Vad svartöns industribygg gör och inte gör”  

Företaget Svartöns Industribygg AB ska vara känd för att de håller med kvalité och 

”tidspassning”. Detta är viktigt för att de ska få framtida uppdrag. De kunder de har ska känna 

förtroende för deras företag. De har som ambition att vara noga med det arbete de utför. ”De 

tjänar pengar genom att inte slarva”. Företaget arbetar övergripande med sin nischade 

verksamhet. De är specialister på uppdrag inom industribyggnationer och på så sätt har de 

blivit framgångsrika. De är i regel bara riktigt stora företag som konkurrerar med dem. De 

marknadsför sig inte med annonser för att skaffa nya uppdrag. De har stora ”miljardföretag” 

som deras kunder. De vårdar deras kundrelationer genom att bjuda på luncher men kostnaden 

för detta är tämligen låg. De bjuder inte på mycket. De kunder som de tar ut på bjudningar har 

de största kontrakten. En Kärnvärdering för företaget är att ”ingenting är omöjligt”. Att 

ingenting är omöjligt brukar företaget tillämpa på kunderna där de arbetar för att lösa de 

uppgifter och eventuella problem som de möter. De är ett litet företag som arbetar brett. De har 

goda kunskaper och de är duktiga på det de gör. De tar på sig de mesta inom byggprojekt. De 

tar inte på sig uppdrag de inte klarar av men är det ett uppdrag som behöver till exempel en 

garagedörr så monterar de hela garaget och sedan tar in kunskap från ett annat företag som 

sedan installerar dörrarna. På de sättet kan de komplettera deras verksamhet. ”Det är viktigt att 

kunna vara flexibel.”  

De tar inte på sig uppdrag från privat personer. Den stora anledningen är att 

konsumentköplagen är så pass stark och har stort inflytande. På grund av den så blir det i regel 

”konflikter” med en privat kund. Detta upplever ägarna med erfarenhet. Därför väljer de inte 

sådana uppdrag. På det viset anser Svartöns Industribygg AB att konsumentköplagen försvårar 

för privatpersoner att anlita mindre byggföretag, för att ta på sig uppdrag. Svartöns 

Industribygg AB vet att de är framgångsrik genom att de tittar på ”slutsiffran längst ner” och 

att de är eftertraktade. De arbetar också med att vara billigast och leverera bra kvalité. ”I 

slutändan blir de billigast” för köparen för att de är kompetenta och duktiga. De mäter 

framgångsrikhet genom att de växer samt att de klarar av de uppdrag de tar på sig. De känner 

också att de är framgångsrik eftersom de inte behöver arbeta ”övertid”. De arbetar endast på 

kontorstid. De hade kunnat växa ännu mer om de hade fått tag i fler anställda som är duktiga 

och pålitliga. De ”bollar” med deras anställda och delägare för att ta tillvara på nya idéer inom 

företaget. De är även duktiga på tekniska innovationer. ”Det har aldrig varit främmande och 

prova nya material, kommer det nytt så provar man det.” På det viset arbetar de aktivt med att 



 

pröva nya produkter som kommer till deras marknad från leverantörer. Därefter gör ägarna en 

subjektiv bedömning genom att de konsulterar varandra som ett naturligt sätt för att ta beslut 

huruvida de ska fortsätta med vissa utvalda produkter eller inte. Det som är absolut förbjudet i 

företaget är ”en svår fråga” men de anser att det är att vara illojal. Genom att motarbeta 

företagsledningen så påverkas hela företaget negativt. 

4.4.2. ”Hur Svartöns industribygg håller koll på företaget”  

De viktigaste kostnader som Svartöns Industribygg AB har uppsikt på och mäter är 

arbetstimmar och material kostnader. För att de är de största och dyraste kostnadsposterna och 

därför måste de hållas inom rimliga nivåer för att företaget ska överleva. De ligger nu i en 

utvecklingsfas för tillfället och de erkänner att de inte hinner följer upp och utvärdera deras alla 

deras uppdrag med dess kringkostnader i den mån som hade varit nödvändig för att kunna de 

skulle kunna bli ännu kostnadseffektivare. Framgång för bolaget är att alla delägare och 

anställda trivs i företaget. De ökar deras trivsel genom att medvetet skämta och vara lyhörda. På 

så sätt kommer alla medarbetare att känna sig uppskattade och vilja ha mer ansvar och på så sätt 

kan de mäta deras framgång. Det värsta som kan inträffa att någon råkar ut för en olycka och 

”skadar sig ordentligt”. De har en demografisk ålder i företaget från 20 till 50 år. Det är hög 

prioritet att de anställda arbetar säkert. Det är ”värre” för delägarna. De erkänner att de inte 

alltid följer de säkerhetsföreskrifter som finns till hundra procent. Det är så mycket 

säkerhetsföreskrifter som finns idag så det är rent praktiskt omöjligt att följa alla och ändå hinna 

med och samtidigt leverera bra kvalité. De menar att de inte gör några större avvikelser från 

dessa föreskrifter. Personalen måste få tillgång till rätt verktyg och material ”i den mån det går” 

för att personalen ska bli så effektiv som möjlighet. De måste främst ha en bra förutsättning för 

att utföra ett bra arbete. Det är delägarna som sätter ”ribban” för vad som ska utföras och vad 

som är bra kvalité. Detta leder i sin tur vidare till vad de anställda gör sitt bästa och kan 

levererar bra resultat. Det är även viktigt att ge anställda ansvar men då måste ”klara av” de 

uppdrag som de blir tilldelade. Om inte kommer de att underprestera och på så sätt så reduceras 

deras prestation.  

Svartöns Industribygg AB har inte upplevt en situation där någon medarbetare bara tänker på 

sig själv. ”Det finns inte marginal att någon medarbetare inte arbetar åt företagets håll.” De 

arbetar så nära varandra och på det viset beroende på varandra för att skapa och leverera bra 

kvalité. Det är ”gubbarna själva” som styr deras arbete. Då går det inte att ”några gubbar bara 

glider”. Det skulle då påverka de andra negativt genom att projekt inte blir klara i tid. Ägarna 

mäter ”inte alls” deras personal medvetet. De upplever att det inte är nödvändigt eftersom om 

inte deras anställda skulle prestera tillräckligt skulle det snabbt och tydligt drabba alla i 

företaget genom att deras kunder blir missnöjda. Det är väsentligt för de anställda att måste vara 

trevliga mot deras kunder för att de ska få återkommande uppdrag. Kommunikationen mellan 

företagsledning och anställda är ”så nära som den kan bli”. För att de står bredvid varandra 

under pågående uppdrag. ”Det är få anställda som vet så mycket om företaget” som deras 

anställda. Anledningen till detta är att de umgås även på fritiden med varandra. De är även 

generösa mot deras medarbetare. De får själva ta ut de verktyg de behöver mot rimlig kostnad. 

De har även arrangerat en familjedag där de var ute på en närbelägen is och grillade. På så vis 

knyter de sammanhållning och håller kommunikationen öppen. De har ”högt till tak” vad gäller 

tankar och frågor. Det ska vara en naturlig del av företaget. De har inga kursdagar som större 

företag för att få de anställda medarbetare att sträva åt samma håll som företagsledningen. Det 



 

är viktigt att de anställda trivs och har en god arbetsmiljö. De har inget ”drömjobb” eller bättre 

arbete än någon annan men de har ett simulerande arbete är de måste vara ”breda” i sin 

kompetens. De ska kunna klara av i stort sett det mesta uppdrag inom byggbranschen vilket 

medför att deras arbete är stimulerande. Detta tillskillnad från större byggföretag där de 

anställda blir mer specialiserade som till exempel murare, betong arbetare och snickare. 

 



 

5. Analys  
 

 

Under detta kapital kommer vi att fördela den information som vi tillhandahållit från de fyra 

intervjuer till Simons olika styrben. Därefter kommer vi påvisa om det föreligger likheter 

respektive skillnader mellan de fyra undersökta byggföretagen beroende på deras storlek.  

 

5.1.  Värdeskapande styrmodell  

Den värdeskapande styrmodellen till uppgift att styra de anställdas beteende i en organisation 

genom motivation (Simons, 1999). Motivation tydliggörs först i verksamhetens vision som 

sedan bryts ner i en affärsidé och strategier (Ax et al, 2005). Lindbäcks bygg AB 

kärnvärderingar är att vara en god arbetsgivare genom att värdera anställda som den viktigaste 

tillgången i företaget samt ge hög lön till byggarbetarna och visa uppmärksamhet till 

tjänstemännen. Nåiden Bygg AB vision ”bygga på förtroende” ger en stark koppling till 

ärlighet och pålitlighet. De motiverar anställda genom lön, mjuka värden som friskvård och att 

de anställda får vara delaktiga i beslut. Nåiden Bygg AB anser att de har bra kommunikation 

mellan ledning och anställda vilket också ger upphov till god motivation. GLB i Norrbotten 

AB arbetar aktivt med att skapa lag och samhörighet samt ha en god kommunikation mellan 

ledning och anställd. Hög lön är inte viktigast utan det är att delegera ansvar till de anställda 

och låta dem fatta egna beslut. För att motivationen ska bevaras under lång tid måste måste 

individer ha arbete, positiva värderinger och attityder kopplade till arbetet menar 

Csikszentmihalyi (2003). På Svartöns Industribygg AB är trivsel en viktig ingrediens. De har 

ett mål att alltid utföra kvalité i deras produktion. På så vis skapar de förtroende hos deras 

kunder.  Betydelsen för motivation menar Simons (1999) och Anthony & Govindarajan (2003) 

är central då det gäller hantering av styrning i en organisation. Denna styrning måste vårdas för 

att en verksamhet ska uppnå ekonomiska mål (Nationalencyklopedin, 2007). Vi anser att 

Nåiden bygg AB har den starkaste värderingsstyrningen som stämmer överens med vad Ax et 

al (2005) anser skapa motivation. Detta eftersom de tydligt marknadsför sig och för öppna 

diskussioner som berör deras vision ”bygga på förtroende”. Vi anser att de övriga aktörerna har 

inte lika stark värderingsstyrd vision eftersom vi inte fick den uppfattningen då vi träffat vår 

aktörer.  Vi anser därför att deras vision ligger mer passiv på ledningsnivå. 

Vi anser att det är viktigt för de företag vi undersökte att få en mål överensstämmelse som 

gynnar de anställdas personliga intressen för att få dem att arbeta för företagets bästa (Anthony 

& Govindarajan, 2003). Här kan vi se att de medelstora företagen inte använder samma metod 

för att motivera som de mindre. I de mindre företagen har ledningen lättare att känna till alla de 

anställdas personliga mål eftersom de är färre anställda i verksamheten än de medelstora 

byggföretagen. Om de företag vi undersökt hade fokuserat mer än vad de gör nuförtiden för att 

ta reda på deras anställdas personliga mål tror vi att de hade gett en förbättrad 

motivationseffekt (Simons,1999). Vi anser att de medelstora företagen vi undersökt försöker 

skapa motivation genom att ge byggarbetare hög lön. På det viset stämmer en viss del överens 

med vad Simons (1999) menar ger motivation. Det vill säga genom att tillgodose att anställdas 

personliga mål genom att betala ut hög lön. På det viset kan de anställda förverkliga sina 



 

privata investeringar som ändå gynnar byggföretaget och deras mål genom att de anställda 

arbetar hårtare. De upplever då att de arbetar åt en attraktiv arbetsgivare. Vi har fått den 

uppfattningen av att byggarbetare inte generellt känner sig som en del av företaget de arbetar åt 

och att deras personliga mål överensstämmer med företagets vision och det är en anledning till 

att de kräver hög lön för att stanna kvar i företaget. Det är lätt för en byggarbetare att byta 

arbetsplats och få en högre lön vilket Stefan på Lindbäcks bygg AB berättade. Vi tolkar det 

som att det är arbetarnas som har förhandlingsfördel vid anställningsförfaranden. Utifrån dessa 

antaganden anser vi att byggbranschen inte använder sig av den värdeskapande styrmodellen 

särskilt mycket.   

5.2.  Gränsskapande styrmodell  

Enligt Simons (1999) är det viktigt med begränsningar också för beslutsfattare för att begränsa 

affärsrisker. Detta för att organisationer ska kunna hantera kriser och incidenter då de oplanerat 

uppstår. Lindbäcks bygg AB vill medvetet ska ha en hög orderstock för att minimera den 

finansiella risken företaget har. De måste ha täckning för kostnadsposter som löner och övriga 

kostnader. Nåiden Bygg AB får inte ta på sig uppdrag där de har bristande kompetens eller 

erfarenhet. Detta för att minska risken att deras kunder inte ska bli missnöjda på grund av att de 

genomfört ett uppdrag där de inte kunnat leverera kvalité. I företaget GLB i Norrbotten AB är 

det förbjudet att lämna ett för lågt pris i förhållande till ett projekt risk vid ett anbud. Detta kan 

leda till att företaget går med förlust för det aktuella året och i värsta fall kan det leda till att 

företaget går i konkurs om det sker. Svartöns Industribygg AB har informella regler som säger 

att de får inte ta på sig uppdrag från privat personer. Detta skulle medföra att de tar på sig stora 

risker på grund av konsumentköplagen som ger privatpersonen en större trygghet vid köp från 

näringsidkare. Det kan leda till att Svartöns Industribygg AB inte får betalt för deras tjänster de 

utför vilket kan leda till stora kostnader för företaget. Vilket i sin tur kan leda till större 

ekonomiska komplikationer och i värsta fall konkurs. Simons nämner i teorikapitlet om att alla 

individer är ”möjlighetssökare” som söker lösningar på problem samt möjligheter. Inom den 

gränsskapande styrmodellen finns också en möjlighet för de anställda att vara kreativa. 

Ledningen måste inse att de inte har lösningen på alla problem men deras uppgift blir då att 

diktera åt de anställda vilka lösningar och möjligheter de ska söka. I de företag vi undersökt 

verkar inte ledningen ha utformat ramar om vilka de anställda ska hålla sig inom. Det hade 

varit bra om alla företag hade utformat ett system för hur de anställda får och inte får göra. 

Teorin pratar om individer mer än om affärsmässiga begränsningar. Vi förstår att detta hänger 

ihop med att de anställda ska ha ramar att följa på individ nivå samt att det skall finnas system 

som fångar upp och begränsar affärsmässiga faror.  

Det som är unikt med byggbranschen är att de ligger under hård kontroll av myndigheter. 

Arbetsmiljöverket ställer hårda säkerhetskrav på byggföretagen eftersom det är farliga 

arbetsmiljöer för byggarbetare. Detta är en typ av begränsning som företagen måste anpassa sig 

till. Även om begränsningen inte kom från ledningen så är det ändå viktigt med begränsningar 

enligt teorin. Nilsson (1997) nämner också hur ledningen kan styra genom regler för att tvinga 

de olika affärsenheterna till att samarbeta. Vi upplever att våra aktörer inte vill använda 

tvingande styrmedel. Men Nåiden bygg AB nämnde att vid sämre tider så kan ledningen bli 

tvingad att ta till hårdare styrning. Genom att skapa riktlinjer och sätta gränser på hur anställda 

får agera menar Kimura & Mourdoukoutas (2000) att det går att vinna operationell effektivitet. 

Lindbäcks Bygg AB som bygger modulhus och gör samma moment flera gånger vinner 



 

operationell effektivitet genom att ha riktlinjer hur de anställda ska agera. De anställda vet vad 

de ska göra utan att ledningen måste styra i detaljnivå.  

Enligt Simons (1999) tillkommer de flesta begränsningar i en organisation efter en kris eller 

när en incident inträffar som gör att företaget oförväntat förlorar en tillgång eller sitt rykte. De 

anställdas säkerhet är ett exempel på hur företagsledningarna hos de aktörer vi undersökt har 

använt sig av teorin och faktiskt försöker begränsa risk för personskador hos de anställda 

genom att begränsa dåligt beteende. Nåiden bygg AB har haft en dödsolycka i företaget och 

efter den så blev personalens säkerhet viktig för ledningen. Vi antar att om Svartöns 

industribygg AB hade haft en liknande olycka så hade säkerheten blivit mer viktig hos dem. 

Ledningen hade nog då inte velat erkänna att de ibland slarvar med säkerheten. Vi anser att de 

likheter som finns mellan byggföretagen oavsett storlek är att de alltid vill utföra ett bra arbete 

på de uppdrag de fått. På så vis kan byggföretagen referera de gamla uppdragen till nya kunder 

som en marknadsföring. De olikheter som vi finner bland byggföretagen är att desto större 

företag desto mer nischade uppdrag gör företaget samt att det finns tydligare riktlinjer 

nedskrivna för huruvida de ska agera vid olika projekt. Lubka (2002) menar att det är viktigt att 

sätta gränser för att begränsa risk. När vi tittar på de företag vi har undersökt så ser vi att 

företagen begränsar sig till de som de är bra på. Lindbäcks Bygg AB fokuserar på 

tillverkningen av att producera färdiga hus moduler. Nåiden Bygg AB fokuserar främst på att 

utföra uppdrag som de tidigare genomfört till exempel nybyggnationer av ålderdomshem. GLB 

i norrbotten AB utför reparationer och påbyggnationer på platsbyggen i mindre skalor. 

Svartöns industribygg AB utför främst reparationer mot industriföretag. De är breda i sin 

kompetens och tar de mesta uppdragen de får.  

5.3.  Interaktiv styrmodell  

Enligt teorin är det avgörande att en organisation är mottaglig och snabbt kan anpassa sig till ny 

förändring. Detta för att organisationer ska förbli konkurrenskraftig. Lindbäcks Bygg AB & 

Nåiden Bygg AB använder sig regelbundet av möten som fungerar som informationskanaler för 

att skapa forum för att komma med nya idéer. Nåiden Bygg AB anlitar en utomstående part till 

företaget som kommer med nya idéer samt att de använder sig aktivt av olika hjälpgivande 

organ som filtrerar viktig information och idéer. Genom dessa kan de lättare koncentrera sig på 

vad som anses vara av vikt.  När en idé är bestämd att implementeras gör både Lindbäcks Bygg 

AB och Nåiden Bygg AB så att de bestämmer en person som blir ansvarig att förmedla den 

aktuella iden till medarbetarna. Lindbäcks Bygg AB skiljer sig lite åt där eftersom de tillsätter 

en arbetsgrupp som koncentrerar sig på att implementera den iden.  Nåiden Bygg AB, GLB i 

Norrbotten AB och Svartöns Industribygg AB de nöjer sig med att förmedla idén till rätt person. 

De ekonomiska styrsystem som företagen använder stabiliserar vilket leder till att företagen blir 

mer segrörliga och tar längre att förändra enligt teorin. De större företagen som vi undersökt har 

bättre tillämpat ett interaktivt styrmedel eftersom att de har bättre system för att skapa 

informationskanaler och forum för nya idéer än de mindre företagen. Eftersom att interaktiv 

styrning syftar till att destabilisera för att snabbare kunna anpassa sig så blir de större företagen 

tvungna att ha mer genomarbetade system eftersom att ledningen finns längre ifrån de anställda. 

En fördel för de större företagen kan vara att de har mer resurser för att ta reda på externa hot 

snabbare än de mindre företagen. De mindre fördelen har lättare att tillämpa interaktiv styrning 

genom att de jobbar närmare de anställda.  

Simons (1999) menar att organisationer som använder sig av interaktiv styrning får en ständigt 



 

lärande organisation som anpassar sig till sin omgivning. De likheter vi kan se mellan företagen 

är att byggbranschen inte har utvecklats med nya innovativa idéer i förhållande till andra 

branscher. Detta anser vi bero på att fokus för företagen ligger på att fördela resurser till 

anställdas löner i stället för forskning och utveckling. Likheterna är i att alla företagsledningar 

har samma svårighet med att göra förändringar i en konservativ bransch. Den interaktiva 

styrmodellen stimmulerar enligt Simons (1999) sökande och lärande samtidigt som den tillåter 

nya strategier att växa fram. Skillnaderna mellan företagen är i hur utarbetade system de har vid 

förmedling av information till anställda och implementering av nya idéer. De större företagen 

har bättre system för att personalen skall få fram sina nya idéer. Det känns också som att de 

större företagen också har en mer genomtänkt långsiktig strategi för att ta tillvara på nya idéer. 

Ett interaktivt styrsystem behöver inte vara unikt enligt teorin. Ett företag kan välja att fokusera 

på en specifik sak att alltid hålla sig uppdaterad om. Eftersom att större organisationer är mer 

trögrörliga än mindre företag så känns det också som att det är viktigare för både Lindbäcks 

Bygg AB och Nåiden Bygg AB att ha ett bra system än för de mindre företagen. Simons (1999) 

menar att organisationer som involverar alla delar av företaget i beslutsprocessen kan utesluta 

idéer som inte fungerar och låta idéer som fungerar växa fram till nya strategier. Ett exempel på 

det kan vara om ledningen för Nåiden bygg AB vill att snickarna ska klara av ett visst jobb på 

en begränsad tidsperiod. Snickarna kan föra fram till ledningen att det inte går att göra just detta 

jobb under den tidsperioden med de resurser som snickarna har. Tillsammans får då ledning och 

snickare möjligheten att diskutera fram en lösning som dels löser uppgiften men också gör det 

på ett sätt som alla känner sig nöjda med. Lindbäcks bygg AB har regelbundna möten mellan 

företagsledning och arbetsledare där nya idéer, problem och möjligheter kan diskuteras. Totalt 

sett så anser vi inte att de aktörer som vi har undersökt använder det interaktiva styrbenet så 

mycket. De används delvis i alla företagen där alla på något sätt vill pröva nya tekniker, verktyg 

och material som kommer ut på marknaden. Men hur företagen bygger hus utvecklas inte så 

mycket. Det företag som gjort störta förändringarna anser vi vara Lindbäcks bygg AB som 

bygger i moduler.  

5.4.  Diagnostisk styrmodell  

Enligt teorin så innebär en diagnostisk styrmodell att det går att övervaka och utvärdera chefer 

och affärsenheters prestation i efterhand. Detta upplevs som ett bromsande styrverktyg men 

räknas ändå som en grundförutsättning för ett gått ledarskap enligt teorin. Simons beskriver det 

diagnostiska styrsystemet som ett bromsande och begränsande styrsystem. Våra företag väljer 

olika saker som de begränsar och kontrollerar. Lindbäcks Bygg AB mäter arbetstiden eftersom 

att det är den största kostnadsposten. Nåiden Bygg AB mäter både arbetstiden och 

materialåtgång samt kostnad för byggavfall. GLB i Norrbotten AB mäter arbetstid, 

materialåtgång och kostnad för byggavfall eftersom det också är en stor kostnad för dem. 

Svartöns Industribygg AB mäter både arbetstiden och materialförbrukning. Vi anser att de 

kostnadsposterna som är intressanta och viktiga att mäta är de största kostnaderna som 

påverkar resultatet mest. Detta stämmer också överens om hur Tuomela (2005) menar där 

författaren påstår att de viktigaste framgångsfaktorerna ska övervakas och förmedlas. Därför är 

det intressant att se att Lindbäcks Bygg AB inte nämner materialåtgång alls som något som de 

mäter. Det anser vi kunna förklaras genom att de köper in skräddarsydda insatsvaror och därför 

blir det inte så mycket spill för dem. För Lindbäcks bygg AB är det viktigare att se till att de 

alltid har saker att göra så att de inte går sysslolösa än att de mäter materialåtgång. GLB i 



 

Norrbotten AB och Nåiden Bygg AB är de enda företag som har ett system för att mäta 

byggavfall eftersom detta är en stor kostnad för dem. Här tänker vi att det beror på att 

Lindbäcks Bygg AB inte behöver det eftersom att de endast bygger nytt samt att de endast 

behöver mäta materialförbrukningen en gång eftersom att de upprepar samma moment om och 

om igen. Vidare tänker vi att Svartöns Industribygg AB inte heller mäter kostnad för avfall 

eftersom att de inte verkar prioritera detta utan mer fokusera på produktionen eftersom att det 

är ett litet företag. Vi anser dock att både Lindbäcks Bygg AB och Svartöns Industribygg AB 

också mäter avfall på något sätt men utan ett avancerat system och kostnaden för avfallet ingår 

i andra poster. Allmänt så anser vi att storleken inte har så stor betydelse för hur och vilka 

kostnadsposter som mäts av företagen. Det som är viktigt är vilken typ av kostnad som är 

viktig för just deras verksamhet enligt teorin. Skillnaderna som vi ser här är på vilket sätt 

företagen bygger.  

Anthony & Govindarajan (2003) menar att det måste finnas styrning i en organisation för att 

strategiska intentioner och mål ska uppnås. Diagnostisk styrning fungerar om informationen 

som lämnas är korrekt och exakt enligt teorin. Det finns en del risker här att den informationen 

som förmedlas inte alltid är korrekt. Det kan vara sämre kommunikation mellan ledning och 

anställda. Eller om de som rapporterar informationen vill att de ska se bättre ut än vad det 

verkliga var. Enligt teorin är det viktigt att mäta det väsentliga. Vi kan se i de företag vi 

undersökt att de mäter olika kostnadsposter. Ett problem kan också vara om systemet för att 

mäta blir för komplext då de administrativa kostnaderna kan öka. För anställda på annan ort 

som ofta kännetecknar byggföretag har ledningen svårare att mäta hur de presterar eftersom att 

ledningen inte har samma möjlighet att bara komma ut till byggarbetsplatsen. Här är det viktigt 

att konstruera ett system som gör det lätt att mäta på ett bra sätt hur anställda på annan ort 

presterar. Detta är viktigt för att se om projektet är i fas enligt plan eller behöver planeras om. 

Om det inte finns ett genomtänkt kontrollsystem så blir det lätt hänt att projektet inte ligger i 

fas och detta kan leda till att projektet går dåligt. För att mäta om företaget är framgångsrikt så 

skiljer sig svaren mellan de företag som vi undersökt. För Lindbäcks Bygg AB är det viktigast 

att se hur nöjda kunder företaget har. Vi anser det vara viktigt att mäta hur nöjda kunder 

företaget har eftersom det kan leda till mer jobb eftersom att nöjda kunder ofta kommer 

tillbaka. Vår uppfattning av Nåiden Bygg AB är att de verkar mer fokuserade på inre 

effektivitet eftersom att produktivitet är det viktigaste för dem att mäta för att bli framgångsrik. 

Det är ju viktigt att ha hög inre effektivitet men vi anser att det också är lika viktigt med yttre 

effektivitet. För GLB i Norrbotten AB är uppföljning av anbuden det viktigaste för att vara 

framgångsrik. Det tolkar vi också som att de är mer fokuserade på inre effektivitet. Svartöns 

Industribygg AB är fokuserade på resultaträkningen och att de är eftertraktade för att se om de 

är framgångsrika. Enligt vår bedömning är det bra att de mäter på hur eftertraktade de är 

eftersom att vi tolkar det som att det är hur nöjda och återkommande kunder de har. Det 

betyder att de mäter yttre effektivitet. Men vi anser också att de bör flytta fokus från 

resultaträkningen till inre effektivitet eftersom att en bra revisor kan göra mycket förändringar i 

resultaträkningen vilket kan få resultatet att ändras även om inget praktiskt förändras. Vi anser 

att för att vara framgångsrik bör företag mäta både inre och yttre effektivitet eftersom att det 

ger en helhet och det blir då lätt att se hur företaget ligger till samt att det blir lättare att göra 

förändringar som krävs om det händer något. Alla företag ligger bra till men kan utveckla sig 

genom att se över vad som är viktigast att mäta.  



 

6. Slutsatser  
 

Detta kapitel innehåller våra slutsatser med som avslutas med avslutande diskussion.  

 

 Vi menar att byggbranschen använder sig vagt av den värdeskapande styrmodellen. Därför att 

byggföretag attraherar arbetstagare men främst via hög lön men även med mjuka världen. Dessa 

värden bygger på förtroende och trovärdighet genom en stark vision. Företagsledningen hos de 

medelstora byggföretagen anser att byggarbetaren är intresserad av hög lön. Om detta inte 

förverkligas är incitamentet att byta arbetsgivare enkelt alternativt att knoppa av och bilda eget 

byggbolag. I det lilla byggföretaget är lön och ansvar väsentligt och i mikro företaget är ansvar 

och socialt umgänge viktigast. Slutsatsen blir att desto större företaget blir desto mer går man 

mot att blir mer byråkratisk i sin organisation till följd av reducerad värderingsstyrning.   

 Vi kom fram till att den gränsskapande styrningen är den viktigaste delen för de aktörer som vi 

undersökt. Dels från ett arbetsmiljömässigt perspektiv så är det hårt reglerat hur byggarbetarna 

får och inte får göra. Vi upplever att de medelstora företagen ser mer allvarligt på de 

säkerhetsföreskrifter än de mindre företagen. Vår slutsats här är att de större företagen har en 

mer långsiktig tidsplan där de inte vill att deras anställda skadar sig eller får förslitningsskador. 

Vi kom fram till att storleken på företag spelar stor roll för de företag vi undersökt när det gäller 

säkerhetsmarginal vid anbudsberäkning. Eftersom att vissa projekt kan vara svåra att beräkna har 

de företag vi undersökt satt upp olika regler för vilka jobb som företaget åtar sig. Vi kom fram 

till att desto större ett företag är desto mindre blir risken per projekt. De större företagen vi 

undersökt har råd att missa ett projekt eftersom att de har flera projekt på gång samtidigt. De 

mindre företagen har inte råd att räkna fel eftersom det projektet kan äventyra årets resultat eller 

hela företagets fortlevnad. Det viktigaste vi kom fram till här är att alla företag är individuella 

och ledningen måste själv analysera vilka ramar man ska hålla sig inom samt vilka 

begränsningar som gäller. Gör företaget en genomarbetad analys så bedömer vi att det blir lättare 

att veta om företagen ska gasa eller bromsa. 

 Enligt företagsledningen på de företag som vi har undersökt har byggbranschen traditionellt sätt 

svårt att anpassa sig till förändringar. I de båda största företagen så har det nyligen skett en 

generationsväxling när en yngre personer tagit över ledningen för företaget. De upplever att de 

yngre snickarna har lättare att ta till sig nya idéer än de äldre. Vi märker ingen skillnad i hur de 

mindre företagen ser på saken. De mindre företagen som vi undersökt ser vi som mer flexibla än 

de större företagen eftersom att det snabbare går att förändra ett litet företag. Vi anser det vara 

viktigt för alla de företagen som vi undersökt att ha en god mix i arbetsstyrkan med äldre mer 

erfarna snickare samt yngre snickare som snabbt kan anpassa sig till nya förändringar. Det leder 

till att kompetensen stannar kvar i företaget. 

 Vi kom fram till att den diagnostiska styrningen är ett viktigt verktyg för företagsledningarna i 

de företagen som vi under sökt oavsett storlek. Orsaken att aktörerna mäter olika saker är för att 

de kostnadsposter som är väsentliga skiljer sig åt beroende på hur företagen bygger. Vid 

nybyggnation är det inte så viktigt att mäta rivningsavfall som en kostnad eftersom att den nästan 

är obefintlig. För ett annat företag som gör ombyggnationer så utgör rivningsavfall en väsentlig 

del av kostnaden. Slutsatsen är att företag bör mäta de kostnadsposter som påverkar företaget 

resultat. 

 

 

  



 

7. Avslutande diskussion  
Beroende på var i en konjunkturcykel ett företag befinner sig i avgör om företaget ska gasa och 

växa eller bromsa. De bygg företag vi har undersökt har alla växt mycket de senaste åren. Vår 

tolkning här är att de under rådande högkonjunktur i bygg branschen har företagen använt 

gasen för att växa. Vi kan utläsa ur deras styrmodeller att både den värdeskapande och den 

interaktiva styrmodellen väger tyngre just nu än den gränsskapande och diagnostiska 

styrmodellen. Högkonjunkturen har också lett till att våra undersökningsföretag nästan kan 

välja och vraka mellan byggjobben vilket betyder att de bara väljer de lönsamma jobben. 

Under en lågkonjunktur där det inte är så mycket byggjobb måste ibland företagen ta jobb som 

inte är lönsamma ibland även jobb som de går back på. Då är det viktigare att använda bromsen 

för att noga begränsa risken samt följa upp alla jobb för att se hur de gått och vilka lärdomar 

företaget kan dra ur projektet.  Vi tycker att detta arbete har varit intressant och roligt att jobba 

med. Vi har använt aktör synsättet när vi tagit fram diskussionsfrågor och ämnen till våra 

intervjuer. De personer som vi kommit i kontakt med på de olika företagen har varit 

hjälpsamma och intresserade vad vi arbetar med, speciellt på de medelstora företagen. I de 

mindre företagen så har ledningen varit mer personligt engagerade i själva produktionen och 

kunde därför inte ge oss lika mycket tid som i de större företagen. Därför väger resultaten från 

de större företagen mer i denna studie.  

7.1.  Vidare forskning  

Vi anser att det hade varit intressant att forska vidare i ämnet kring motivation av anställda i 

byggföretag och förklara varför lönen fortfarande är så viktig för byggarbetare. Både Stefan på 

Lindbäcks Bygg AB och Stefan på Nåiden Bygg AB sa att de har börjat försöka ta fram mer 

mjuka värden för att motivera sina anställda. Därför hade det varit extra intressant att följa 

utvecklingen och göra en djupare studie i ämnet motivation för anställda i byggföretag.  
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Bilagor    

Intervju guide  

1. Vad ska ni vara kända för?  

1. Varför?  

2. Hur arbetar ni övergripande för att bli framgångsrik?  

3. Vad är era kärnvärden i företaget?  

4. Hur vet ni att ni är framgångsrik?  

1. Hur mäter ni det?  

5. Hur tar ni tillvara på nya idéer inom företaget?  

1. Hur tar ni tillvara på nya idéer utanför företaget?  

6. Vad är absolut förbjudet i företaget?  

1. Vad är oacceptabla beteenden?  

2. Hur hanterar ni dessa?  

7. Vad håller ni reda på när det gäller omvärldsförändringar?  

1. Hur agerar ni på själva marknaden?  

2. Er konjunktur i branschen?  

3. Konkurrens situationen?  

4. Förändrad teknologi?  

5. Förändrad lagstiftning?  

i. Hur ofta genomför dessa undersökningar?  

ii. Hur omfattande är dessa undersökningar?  

iii. Hur mycket resurser lägger ni ner på detta?  

8. Finns det jobb ni väljer?  

i. Vilka?  

ii. Varför?  

2. Hur står felmarginal finns det?  

3. Hur gör ni för att undvika att räkna fel?  

4. Hur hanterar ni sådan problematik?  

5. Vad gör ni för att förebygga sådana incidenter?  

Vad är det värsta som kan inträffa om något sådant händer?   



 

9. Vilka kostnadsposter mäts?  

1. Vilka följs upp?  

2. Vad är mest väsentligt att mäta för framgång?  

3. Vad finns det för risker och restriktioner i av denna typ av mätning?  

10. Vad är det värsta som företaget kan råka ut för gällande personalens säkerhet?  

11. Vet alla era anställda om er strategi och vision?  

12. Vad gör ni för att personalen ska bli så effektiv som möjligt?  

1. Hur ökar ni deras motivation?  

2. Hur hanterar ni anställda som endast försöker maximera sina egna intressen?  

3. Hur hanterar ni anställda så att de vill bidra med arbete till hela gruppen?  

4. Hur mäter ni era anställdas prestation?  

13. Hur ser kommunikationen mellan företagsledning och anställda?  

14. Hur skapar ni en stark företagskänsla mellan ert företag och byggarbetarna när de 

i regel befinner sig på annan ort?  

15. På vilket sätt försöker ni få byggarbetarna att sträva åt samma håll som 

företagsledningen?  

 


